Protokoll föräldrarådsmöte 2014-02-03
Närvarande: Tillförordnad rektor Anders Elingfors, lärare åk 1-2 Carina Widerstedt,
åk 5 Lina Eriksson, åk 6 Sara Norrby-Wallin, internationella klassen Henrik Sjöshult,
åk 3 Helen Lundborg, åk 5 Åsa Roos, åk 1 Charlotte Lundgren, åk 2 Sinikka
Luhanko, F-klass Jan-Åke Karlsson.


Anders Elingfors hälsade oss välkomna och till sekreterare valdes Sinikka
Luhanko. Därefter gick vi igenom dagordningen och vad som togs upp på förra
föräldrarådsmötet.



Ny rektor för Bergundaskolan åk F-9 blir Tommy Gravéus, som kommer från
Smålandsgymnasiet. Han börjar den 24/2. Det kommer att bli en gemensam
organisation på Bergundaskolan inför flytten till Bredvik. Biträdande rektor
kommer att vara Yelena Andersson. Britten är kvar som förskolechef.



Eleverna i Öhr kommer att även i fortsättningen gå i Bergundaskolan från åk 4.



Inga större förändringar på tjänster eller lärare. Ann Eriksson går i pension till
sommaren och Matilda Einarsson kommer tillbaka.



Från årsskiftet har betyg delats ut i åk 6. Nationella prov börjar i åk 3 och åk 6.
Detta är ej obligatoriskt för internationella klassen. Det är restriktivitet för
ledighet i åk 3 och åk 6 under dessa veckor när nationella prov pågår.



Nya regler för IUP och omdömen. Skriftligt omdöme ges ut vid ett tillfälle/år.
Utvecklingssamtal fortsätter enligt tidigare.



Diskussion om att skriftliga omdömen har upplevts som icke individuella. Detta
innebär att samtalen blir desto mer viktiga.



Skolans resultat: Betygens meritvärde låg på 178 vid jul, vilket är likvärdigt
med andra skolor. Man kommer att titta mer på hur betyg ser ut i åk 6 och åk 7
eftersom det finns en tendens att betygen sjunker i åk 7.



Trygghet och trivsel: Carina Widerstedt tycker att det är bra stämning på
skolan och att vid konflikter tas det om hand direkt. Diskussion uppstod om att
det är stökigt vid bussarna. Detta kommer att undersökas och åtgärdas på
bästa sätt.



Målningsarbeten kommer att utföras på Loket och Lönnen med början under
påsklovet och sedan under sommarlovet. Detta kommer att göras både
invändigt och utvändigt.



Frågan om föreläsning/utbildning kring sociala medier diskuterades. Det finns
två alternativ: Mårten Skagert, it-utbildare i Alvesta kommun och Åke Sjöberg,
som föreläst i skolan för några år sedan. Denna föreläsning kommer att bokas
in under våren om det är möjligt.



Ritningar visades över Bredvik. Det senaste budet är att skolan ska stå klar
hösten 2017. Arkitekt är Thomas Broman, som medverkat vid andra
skolbyggnationer. I dagsläget har man budgeterat kostnaden till 300 milj.
Skolan kommer att ha plats för 1000 elever. Det kommer också att vara
samma upptagningsområde som tidigare. I förskolan kommer det att vara 6 st
avdelningar. Målet är att man skapar mer trygghet i en gemensam skola. Det
kommer även att vara en skola för elever med hörsel-, tal- och
synnedsättningar.



Diskussion om vilka regler som gäller för lämning/hämtning på fritids. Det
kommer att gå ut info angående detta.

Vid protokollet:
Sinikka Luhanko (åk 1)

