KUNGSGÅRDSSKOLAN
Kurtbyvägen 55, 02780 Esbo
tel. kansli 816 44521 lärarrum 816 44524

Protokoll

1/ 2015

Tid:

onsdag 28.1.2015 kl. 17.30-19.00

Plats:

skolans lärarrum

Närvarande : Robert Nyman ordf.,Christa Tigerstedt, Patrick Kivelä, Charlotta Holm,Maria Sandström,
Christel Rusk ; sekr.

ÄRENDEN:
1

Mötet öppnas kl.17.30

2

Föredragningslistan godkändes.

3

Val av protokolljusterare
Beslut: Maria Sandström och Christa Tigerstedt valdes till protokollsjusterare.

4

Kungsgårdsskolan vårfest 2015
Skolan vill traditionsenligt fira sin vårfest på skolans innergård eftersom ett utrymme som
rymmer både föräldrar och elever saknas på skolan. Under 2013 och 2014 år har vårfesten
regnat bort.
Förslag: Rektorn ber om ett tilläggsanslag på ca 2400-3000 euro för att kunna beställa ett tält
som rymmer 250 personer. I priset ingår leverans och uppbyggnad samt nedmontering av
tältet.( se bilagan med 2 offerter)
Beslut: Rektorn anhåller om tilläggsanslag för ett tält på budgetmötet med bildningsdirektör
Barbro Högström och ekonom Katja Hagman i februari .

5

Bildningsdirektör Barbro Högström och projektplanerare Vera Schulman besöker
direktionens möte för att berätta om Kungsgårdsskolans framtidsplaner.
Direktionen informerades om att behovsutredningen för en ny skola i Köklax skall var klar
senast i augusti 2015.Enligt planerna skall projektplanen för den nya skola godkännas under
år 2016.Hösten 2017 besluter man om den verkliga finansieringen av nybygget.År 2018 börjar
man bygga skolan som borde stå klar sommaren 2019.

6

Lägerskola 2015
Traditionsenligt åker sexorna på lägerskola till Solvalla idrottsinstitut 24.8.- 26.8.2015.
Direktionen tar ställning till sexornas lägerskola utanför skolans område.
Förslag: Direktionen godkänner lägerskolan för årskurs 6 läsåret 2015-2016 i Solvalla
idrottsinstitut 24.8.- 26.8.2015.
Beslut: Direktionen godkände förslaget.

7

Avvikelse från läsårets arbetstider
Bildningsdirektör Barbro Högström på resultatenheten svensk bildningstjänster i Esbo har
gjort beslut om följande skoldagar för läsåret 2015-2016:
Läsåret 2015-2016
Höstterminen onsdag 12.8–fredag 18.12.2015
Höstlov onsdag–fredag 14–16.10.2015
Jullov måndag 21.12.2015–onsdag 6.1.2016
Vårterminen torsdag 7.1–lördag 4.6.2016
Sportlov måndag 22.2–fredag 26.2.2016 (vecka 8)
Skärtorsdagen 24.3.2016 är ledig.

Kungsgårdsskolans personal och föräldraförening föreslår att direktionen anhåller om lov av
bildningsdirektör Barbro Högström att ordna en obligatorisk arbetsdag lördagen den
26.9.2015. Dagen firas som kombinerad hem & skola och höstjippodag med aktiviteter ute på
skolgården. Två årskurser planerar dagen tillsammans med föräldrarna till barnen i dessa
årskurser. Fredagen 6.5.2016 föreslås vara ledig dag.
Förslag: Direktionen föreslår att lördagen 26.9.2015 är skoldag medan fredagen 6.5.2016 är
lovdag på Kungsgårdsskolan.
Beslut: Direktionen godkände att lördagen 26.9.2015 är skoldag medan fredagen 6.5.2016 är
lovdag på Kungsgårdsskolan.

8

Nästa möte 3.6.2015 kl.17.30 , Pälsvägen 11.

9

Mötet avslutades kl.19.00

Esbo 4.2.2015
_______________________
Robert Nyman ordf.

_____________________________
Christel Rusk sekr.

_______________________
Christa Tigerstedt

_____________________________
Maria Sandström

