Protokoll Samverkansmöte
Plats och datum: Måndag 11/4 kl. l 8.30, Furutåskolans personalrum.
NlIrvaro
Styrelse: Torbjörn KrOger 3C, Asa Göransson 3B, Dcnny Carlsson.
Personal: Stefan Gustavsson, Emma Nilsson, Kristin Sjögn:n, AncHe Sjöberg.
KlassfBrllldrar: Sara sköld 113, Ann Gustafsson 2B. Malin Hauscnkanph F-klass Eken, Fredrik Karlsson I A, Anne
Petersson Boken, Allene Andersson 2B & 5B
Rastradder:
NlIsta Möte: 3 oktober kl 18.30 på Torp.

§ 1. Mötets öppnande.
§2. Val av ordfårande får mötet.- Torbjörn Kruger
§3. Fastställande av dagordning- OK
§4. Val av sekreterare- Torbjörn Kruger samt en justerare - Denny Carlsson.
§5. Uppfåljning av tidigare samrådsmöte- Var ligger de nya protokollen? De är tydligen inte
upplagda på hemsidan men Stefan ska maila dem till admin som lägger upp dem omg.
Franlöver skickar vi alla protokoll till Stefan som lägger upp dem på hemsidan.
Samråd med rektorn- Stefan rapporterar från Furutå- Infår hösten har vi 23
fårskoleklasseleve. Inga stora personalfårändringar. Johanna Y tar den nya 1:an och J ohann a
T fåljer med 3 C upp. Annika Ström blir speciallärare efter Magnus som har ett vik. Det finns
en bra grundstomme på Furutå och inte så stora fårändringar som tidigare år. I höst kan det
vara någon som studerar lite och då kan det bli någon vikarie etc.
Sen ska man i Svenska fördjupa sig likt "Matematiklyftet" i "Läslyftet" och det gör man på
Torpa, Furutå, Ljungfålle, Ingeistad, Nöbbele och Uråsa. Det ska bli spännande att fålja.
Emma- Annons ute till årskurs 4:a, annars är det en bra organisation. Torpa har 41 st.
fårskoleklasselever fårdelat på 21-20.
§7. Inkomna frågor.
Socialt klimat? Lägesrapport?- På 250 barn uppstår konflikter, Stefan upplever att det är bra
bemannat på fritids/raster men man kan inte hindra det som t ex sägs till varandra
"ordgrodor", man kan inte stoppa det får stunden, men man fOrsöker ta det direkt.
Det är t ex svårt att nå fram till dem toräldrarna som vars barn spelar t ex. GTA (våldsamt),
men man jobbar med det och belyser det i klasserna. Föräldrarna har ett stort ansvar att prata
om det hemma och sätta sina gränser!!
Man gör från skolans håll en trivselenkät där man ofta får höga betyg, där man ser problem i
enkäten tar man tag i det omgående.
Ombyggnad av Torpa? Status?- Det finns en oro bland lärarna på Torpa att man inte får
komma in i byggnations tänk, man har sett att F klass bara ska ha ett rum? Man har ingen

lärarrepresentant på byggmötena? Inte heller något skyddsombud är inblandat?
Föräldraföreningen uppmanar dem att ringa Rikard som huvudskyddsombud, Tobbe från
föräldraföreningen kommer även att maila honom.
Emma berättar att det inte varit några byggmöte och när det är byggmöte så kommer Emma
och nyvalt skyddsombud att vara med.
Man har satt upp paviljonger för flera hundra tusen men inga lekredskap som gungor,
rutschkanor på Torpas skolgård? Varför finns det aldrig pengar till det? Larry på Vöfab äger
den frågan och vi kommer att kontakta honom, hur många årskullar har vi tappat med dåliga
lekredskap!
Bemanning morgonfritids Torpa?- Här upplever man att bemanningen är bra från skolans
håll, men man tar med sig det att det har upplevts som lite ibland.
Avstämning intresse samverkansgrupp?- Lite intresse finns, men vi börjar med samma
konstellation i höst.
Vi uppmanar varandra att maila ut protokollet till våra klasser för att väcka intresse, alla är
välkomna på dessa möten.
Första mötet tar vi i början på oktober, måndag den 3 oktober kl. 18.30 på Torpa.

§8. Övriga frågor.
Finns det en policy på lärarnas mobiler? Det har hänt på Torpa att personal sitter med
mobilerna på rasten! Enligt Stefan & Emma är det inte ok, Emma tar det med sig till sin
personalgrupp'

I ~-I,c

-,~--=-~~~------~~----------------

Ju eras av Denny Carlsson

