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Genomgång av enskilda arbetsuppgifter.
Fredrik: Tyvärr så blev föreningsträffen om Eu bidrag inställd. Han har dock fått kontakter på
länsstyrelsen i Kalmar som han kan bolla dessa frågor med. Fredrik Eva Hjälmeryd på Nova
samt Bråbo intresseförening för att titta på hur man kan gå vidare med eventuella bidrags
möjligheter. Fredrik kan även tänka sig att gå in och arbeta i ett eventuellt projekt.
Fredrik har fått fram ett inriktningsbeslut från IF Ariel att man inte är intresserad av det
förslaget som är budgeterat. Man har tyvärr glömt att belysa historien i sitt beslut, detta får vi
inte glömma inför framtiden.
Martti: Han har tittat på ritningar över den gamla hallen och hur den skulle kunna förändras,
det visar sig att den gamla hallen inte håller måttet till takhöjden. Han har även plockat fram
relationshandlingar på ritningar över gamla byggnaden. Den höjden som gäller är 7 meter fri
höjd. En breddning, förlängning samt en höjning av takhöjden medför enorma kostnader.
För att lösa akuta problem med t ex teoriutrymmen, samnyttjning, omklädningsrum etc så skall
vi begära att få använda en del pengar för att lösa detta. Matsalen kan nyttjas betydligt mera än
vad den gör idag. I matsalen finns den utrustningen som behövs.
Kristina: Har gått igenom elevunderlaget, och redovisade de kommande siffrorna. Siffrorna
visar att födelsetalet är relativt konstant, mellan 15 – 17 nyfödda varje år. Den pedagogiska
disponeringen återkommer hon till.
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Mats: Beskrev de olika delar som finns inom skolan område. En fundering som fanns vad att
se över vaktmästeriet.
Möjliga nya aktiviteter, fritidsgård, föreningsrum, matförtäring, distriktssköterska etc.
Ett stort problem som finns är trafiken till vaktmästeriet.
Christer: Har sett till att politikerna fått protokollen från tidigare möten. Den
uppdragsbeskrivning som tagits fram till B-hallen gicks igenom och överlämnades till övriga.
Arbeta vidare
Intentioner från förvaltningen och politikerna måste komma fram beträffande skolan i
Kristdalas framtid.
Visioner inför framtiden.
Uppgifter till nästa möte
Fredrik: Undersöka EU finansiering vidare genom att hålla kontakten med länsstyrelsen samt
Eva Hjälmryd EU samordnare.
Martti: Föra fram vilka pengar som vi måste ha i framtiden för att genomföra vissa akuta
problem.
Kristina: Presentera en pedagogisk riktig disponering av skolan. Tar kontakt med förvaltningen
angående framtiden.

Detta skall vara klart till nästkommande möte 9/1 2008 kl 8.30 i Kristdala skola.

Christer Holmgren
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