KUNGSGÅRDSSKOLAN
Hans Westerlunds väg 7 , 02780 Esbo
tel. kansli 816 44521 lärarrum 816 44524

Mötesprotokoll

Tid:

onsdag 8. 3. 2017 kl. 17. 30

Plats:

hemma hos ordförande Robert Nyman Pälsvägen 11 a

1/2017

Närvarande: Robert Nyman ( ordförande), Charlotta Holm, Christa Tigerstedt,
Patrick Kivelä, Maria Sandström, Johanna Willman (sekreterare)
ÄRENDEN:
1. Mötets öppnades kl 17.40 och föredragningslistan godkändes.

2. Val av protokolljusterare.
Beslut: Patrick Kivelä och Charlotta Holm valdes till protokolljusterare

3. Datum för Lägerskola hösten 2017
Förslag: Skolan föreslår att åk 6 åker på lägerskola till Solvalla on 30.8 - fr 1.9.
2017.
Beslut: Direktionen beslöt godkänna lägerskola för åk 6 till Solvalla on 30.8 - 1.9.
2017.

4. Avvikelse från läsårets arbetstider läsåret 2017-2018
Skolans arbetstider för läsåret 2017-2018 är :
Höstterminen tisdag 15.8.2017 - fredag 22.12.2017
Höstlov torsdag 19.10.2017 - fredag 20.10.2017
Jullov lördag 23.12.2017 - söndag 7.1.2018
Vårterminen måndag 8.1.2018 - lördag 2.6.2018
Sportlov måndag 19.2.2018 - fredag 23.2.2018

Förslag: Skolan föreslår att lördagen 23.9 .2017 är en obligatorisk skoldag som
skolan firar som en gemensam Hem och skola dag för elever, föräldrar och personal.
Personal, föräldrar och elever planerar dagen tillsammans.
Måndagen 30.4 2018 föreslås vara ledig dag på Kungsgårdsskolan.

Beslut: Direktionen beslöt att anhålla om lov, av direktören för Svenska
bildningstjänster Barbro Högström, att ordna en obligatorisk arbetsdag lördag
23.9.2017 medan måndag 30.4.2018 är lovdag på Kungsgårdsskolan.

5. Skolans plan för jämställdhet och likabehandling.
Förslag: skolans plan för jämställdhet och likabehandling föredras, bilaga 1
Beslut: Direktionen diskuterade och godkände skolans plan för jämställdhet och
likabehandling. Se bilaga 1

6. Tillägg till skolans läsårsplan: Finland 100 år i skolan
Förslag: Som en del av firandet av Finland 100 år så ordnar skolan en
bobollsturnering för elever och personal vecka 22 på skolans egen plan.
Beslut: Direktionen beslöt godkänna tillägget om bobollsturnering på skolans
plan vecka 22 för elever och personal, till skolans läsårsplan.

7. Läget med byggandet av nya skolan
-

Förslag: Direktionens utlåtande till nämnden Svenska rum 9.3 angående
elevupptagningsområdena. Se Bilaga 2
Svenska rums seminarium to 23.3 kl 16.30- 18 på Mattliden, där direktionen
har möjlighet att uttala sig.

Beslut. Direktionen diskuterade och skickade sitt utlåtande till Nämnden Svenska
rum. I utlåtandet framhöll direktionen att skolvisa elevupptagningsområden är att
föredra. Bilaga 4
Direktionen diskuterade Svenska rums seminarium 23.3 och beslöt att Lotta Holm för
fram direktionens åsikter i samråd med övriga skolors direktionsrepresentanter.

8. Direktionsval under våren 2017
Förslag: diskussion av kommande inval av nya direktionsmedlemmar.
Se bilaga 3
Beslut: Direktionen beslöt att ordna vårdnadshavarmöte på skolan 20.4 kl 18.
Johanna utreder om Vera Schulman har möjlighet att komma och presentera
planerna för nya skolan i samband med mötet.

9. Övriga ärenden
Beslut: Direktionen diskuterade olika lösningar för nästa läsår med tanke på
årskurs 1.

10. Förslag på nästa möte
Beslut: Nästa direktionsmöte on 17.5 .2017 kl 17.30
10 .

Mötet avslutas kl 19.31

Esbo 9.3.2017

_____________________

________________________

Robert Nyman ordf.

Johanna Willman sekr.

__________________________

__________________________________

Lotta Holm

Patrick Kivelä

Bilagor:
1. Skolans Jämställdhets och likabehandlingsplan 2016- 2019
2. Begäran om utlåtande och kallelse till nämnden Svenska rums seminarium
23.3.2017
3. Principer för val av skolornas och gymnasiets direktioner för mandatperioden
2017–2021
4. Direktionens utlåtande till Nämnden Svenska rum om
elevupptagningsområden.

