Protokoll
Närvarande:
Personal: Stefan Gustavsson (Rektor)
Samrådsgruppen: Torbjörn Krüger, Denny Carlsson, Sandra Nilsson, Sanne Bromander
Klassrepresentanter :Sanne Bromander 2B, Nina Solborg 2B, Johan Gustavsson F-klass,
Magnus Andersson 6B, Emelie Bengtsson F-klass, Pauline Bunn 2A, Sandra Nilsson 2A &
5A,
Plats: Furutåskolan, 2017-02-08, kl.18:30 i personalrummet.

§1 Mötet öppnas.
Torbjörn öppnade mötet.
§2 Val av ordförande för mötet.
Sittande (Torbjörn) valdes.
§3 Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.
§4 Val av sekreterare och justerare.
Denny valdes till sekreterare och justerare.
§5 Uppföljning av tidigare möte.
Genomgång av föregående protokoll av Torbjörn och de punkter som då berördes.
§6. Inkomna frågor.
Inga inkomna frågor till samverkansgruppen.
§7 Samråd med rektor.
Ny personal är på väg in samt att personal är på väg ut, det senare på grund av annan
tjänst på annan skola. Stefan säger att det är svårt att få in ersättare till dem som
lämnar, dels på grund av att det är mitt i ett läsår men även att det nu är svårt inför ett

läsår. Det råder nu den lärarbrist som man länge har pratat om. En av speciallärarna på
skolan kommer att ta en tjänst som klasslärare.
Man har anställt en vikarie samt att det även kommer två nya elevassistenter inom kort.
Vad gäller tillväxtprognosen, som är från september 2016, är det cirka 35 barn som
tillhör Furutå, geografiskt sett, som ska börja F-klass från och med nästa läsår. Siffrorna
ser ut att följa samma nivå även kommande år. Vad gäller Torparskolan, och att det
ännu inte är klart med ombyggnationen, är det dock som så att planen är att de barn
som nu går i 4:an även ska fortsätta på Torpar.
Under samråd med Stefan kommer det upp en fråga kring varför man delar upp i flera
olika klasser och inte jobbar som på en del andra skolor med en klass och flytande
grupper i klassen. Det finns för och nackdelar enligt Stefan.

§8 Övriga frågor
- Samröre med Torpar, finns det? Nej, men Stefan pekar på att de aktiviteter som
startades i höstas och görs efter skoltid med tre extra fritidsledare fortsätter.
- Elevval? Stänger den 16 feb.
- Socialt klimat på skolan? Det är upp och ner enligt Stefan. Språkbruket är många
gånger väldigt dåligt. Man har fler vuxna ute på rasterna nu, men det har inte hjälpt helt.
Framför allt är det på raster som det är stökigt och en del av orsaken i nuläget kan vara
att det saknas sysselsättning nu under vintertid enligt Stefan.
- Närvaro på föräldramöten? Rent generellt så har närvarande minskat över tid.
- Förberedelseklass, får föräldrarna till dessa barn information om t ex föräldramöten
osv?. Enligt Stefan får alla föräldrar information. Barn i förberedelseklass slussas ut
gradvis och i början framför allt i mer praktiska ämnen.
- Utemiljö, nya saker? Vöfab som äger fastigheten har vartannat år en pott som läggs på
utemiljön. Dock kostar det väldigt mycket med t ex en ny klätterställning så det blir inte
mycket nytt som är av större art.
- Mobilpolicy, vad gäller? Lagen säger att man inte får beslagtaga mobil eller att skolan
får begära att den ska lämnas in. Stefan pekar på att man i klassen kan komma överens
om hur man ska ta ställning till detta, görs lämpligtvis på föräldramöten.
- Ipads eller liknande verktyg i klasserna. Hur ser det ut och skiljer det skolorna åt? T ex
har Sandsbro haft detta i undervisningen under en tid. Sandsbro har enligt Stefan varit
en pilot under 3 år och från och med nästa läsår ska det tillämpas i hela Växjö Kommun.
Gäller från och med mellanstadiet.
- Samrådsgrupp, hur når vi ut? Torbjörn redogjorde för hur svårt det är att väcka
intresse hos föräldrar samt hur svårt det är att få klassrepresentanter till samrådsmöten.
Kan vi använda sociala medier? Hur kan vi nå ut med protokoll? Kan vi be lärarna att
protokoll mailas ut till föräldrar? Flera förslag lyftes och vi enades om att vi provar med
att lärarna skickar ut protokoll via mail. Stefans syn är att man behöver få ut det positiva
med samrådsgruppen, vad gruppen kan påverka osv.
§9 Fastställande av mötesdatum för läsåret.
Nästa möte, 4 april kl 18:00 – 19:30.
§10 Mötets avslutande
Mötet avslutades.
Vid protokollet:
Denny Carlsson

