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Nuläge: Helena beskrev att det är för det mesta lugnt och trevligt och vi håller på att forma nya
Kyrkskolans traditioner med lite nytt och lite gammalt. Mona berättade om att aktiviteterna på
fritids börjar flyta på. Morgonfritids är lugnt och trevligt, det är ca 30-40 barn varje morgon.
Det har gått kräksjuka under två veckors tid, och vi påminner om 48 timmarsregeln. Skolan ringer
hem elever som säger att de har ont i magen eller liknande symtom för att få stopp på epidemin.
Skolan fick kritik för att vi sätter upp oprofessionella lappar. Vi sätter med flit upp handskrivna
lappar i olika färger (förra veckan orange den här veckan gula) med olika formuleringar för att
vårdnadshavare och besökare ska uppmärksamma att det är något nytt.
Det kom önskemål att skolan påminner om rektorsfilmen. Även om att vi skaffar pallar så att
barnen når upp till krokarna.
På rasterna delar personalen upp sig på olika områden enligt schema.
Christel träffade den 1 februari en grupp vårdnadshavare som hade kommunicerat på Facebook om
varandra, andras barn och skolan. Christel håller inte med om kritiken gällande skolan. Hösten var
stökig då det var många nya elever och personal som skulle lära känna varandra, nu fungerar skola
och fritids. Visst händer det fortfarande saker och det tas alltid på största allvar.
Skolan undrar om ni föräldrar har leksaker som inte används, vi tar tacksamt emot. En förälder
föreslog i sammanhanget att vi skulle anordna en fixar dag, där personalen gör en önskelista och
föräldrarna ser över hur de kan bidra. Bra initiativ! Det finns redan en önskan! En liten scen framför
skolbyggnaden. Ett tips kom om att det ev. finns leksaker kvar på Fagervik
Arbetet med Boverket och skolgården har flyttats över till förvaltningsnivå.
Nu är Vita villan klar att användas. På fm kommer den brukas som grupprum och på EM kommer
fritids använda den för åk 3 barnen.
Kyrkskolan har fått den första prognosen gällande budget och det ser någorlunda bra ut. Vi kommer
även 2018 gå med ett underskott, men inte alls i paritet med föregående år.
Idrotthallen har under reparationen varit ett sorgebarn. Det var beräknat att vara klart till v. 4, men
det har grävts av flera rör med följd av bla. översvämning i skolhuset.
Rudans vårdcentral erbjuder en föräldrautbildning, Komet. Hör av er snabbt om ni är intresserade,
platserna går åt fort. Ni kan kontakta skolsyster eller Rudan Nynäshamn direkt.
Parkering. Föräldrar ska parkera vid slingan och gå upp med sina barn. Det för att vi ska få så lite
trafik som möjlig upp på skolgården, barnen går där på väg till fotbollsplan och linbana. Personalens
bilar står stilla hela dagarna. En förälder vill att rektor ska se till att det blir fler parkeringsplatser för
föräldrarna. Det är inte skolans ansvar. Ni får vända er som föräldragrupp till gata/park på
kommunen.
Övrigt: En förälder undrade över kall mat, det känner inte Mona och Helena till. De äter varje dag
med barnen. En förälder var nöjd med att 6-åringarna fått länge mattid.

