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Närvarande
VPF-ombud: Torbjörn Krüger Fa, Susanne Hagberg Fa, Maria Gunnarsson 4b, Hans Svärd 2b,
Cathrine Rönnmark 2a, Simon Winter 1a, Viktoria Fridén 6, Åsa Göransson Fb, Conny
Wassbjer 6, Eddie Freij 5b, Maria Kenstam 3b, Camilla Svensson 5b
Styrelse:

Conny Wassbjer, Maria Kenstam, Eddie Freij, Viktoria Fridén, Torbjörn Krüger, Åsa
Göransson

Personalrepresentanter:
Stefan Gustavsson, Marita Johansson, Anette Sjöberg
Rastfadder: Per-Olof Magnusson

§ 29/12-13 Mötets öppnande
§ 30/12-13 Val av ordförande för mötet
Eddie Freij
§ 31/12-13 Fastställande av dagordning
§ 32/12-13 Val av sekreterare samt två justeringspersoner
Maria Kenstam, sekreterare
Maria Gunnarsson, justeringspersoner
Susanne Hagberg, justeringspersoner
§ 33/12-13 Uppföljning av tidigare samrådsmöte, 20121107
Frågan om ”Lathund för föräldrar” diskuterades vidare. Styrelsen jobbar vidare med
frågan och Simon Winter bistår med idéer kring tekniska lösningar. Cathrine

Rönnmark kontaktar kollega på IKEA angående hur de arbetar där med ”inslussning”
av nyinflyttade.
Diskussionen om försäljning av biljetter togs upp igen. Det är svårt att hitta en plats
på skolans område för försäljningen. Eddie tar kontakt med BK igen för att prata om
barnens säkerhet under försäljningen. Under våren planeras även disco för
lågstadiet.
§ 34/12-13 Inkomna frågor
Publicering av protokoll: Ny ansvarig: Patrik Agardh. Sidan är nu uppdaterad. Det går
att prenumerera på skolans sidor. Vid nytt läsår måste man dock förändra vilken sida
man vill prenumerera på, eftersom prenumerationen på t ex sidan för 3A, kommer
man att prenumerera på sidan för 3A även nästa år. Man förändrar sin
prenumeration så här:
Gå in på:
http://www.vaxjo.se/-Skolornas-webbplatser/Furutaskolan-Torparskolan--startsida/Om-Furutaskolan/lank-fran-toppen-RSS/
Logga in, i menyn till vänster.
när du är inloggad kan du ändra din prenumeration
Gamla protokoll, äldre än 2012, har försvunnit från sidan. Conny tar kontakt med
Patrik för att plocka upp de gamla protokollen igen.
Ny rutin för publicering av protokollen: när protokollen är klara, mailas de ut till
justeringspersonerna för godkännande. Efter det publiceras protokollet på hemsidan
samt skickas ut till alla VPF-ombud. Själva justeringen av protokollen sker därefter så
snart det är möjligt.
Info om efterspelet kring incidenten på Torparskolan: En knappt två år gammal kille
saknades efter lunchen en dag. Killen återfanns snabbt, han fanns av vå unga killar
som kontaktade polisen. Alla grindar utom en är nu låsta. Det är väldigt viktigt att
föräldrar alltid ska stänga grinden efter sig!
Bemanningen på rasterna diskuterades. På vissa småraster finns det inte någon
personal ute. Rastfaddrarna finns enbart under de ”stora” rasterna. Det finns inga
möjligheter att alltid täcka alla raster.
§ 35/12-13 Kommande aktiviteter
En ambition har funnits från styrelsens sida att få till en föreläsning om Det goda
föräldraskapet. Det har dock varit svårt att få till.
En föreläsning/workshop med Mattias Ahrn är på gång på temat beteende i sociala
medier.
§ 36/12-13 Samråd med rektorn
Skolvalet till f-klass är avslutat. Ca 40 barn inom vårt område, 16 till Torpa och 28 till
Furan. Det borde kunna gå att jämna ut grupperna baserat på hemadresserna.
Ombyggnation – en ny ventilation ska byggas in i skolan. De ska in i studiehallen och
alla klassrummen. Hål ska borras i golven och ytskikt i golv, väggar och tak ska
bytas. Detta ska hinna göras under sommarlovet. Sista veckan innan sommarlovet

kommer att bli kaotisk på skolan, för lärarna ska packa allt material. En kombinerad
invigning/jubileumsfest blir kanske till hösten, eftersom skolan även fyller 40 år.
Sexorna fick betyg i julas. Nu kör de nationella proven igång.

§ 37/12-13 Övriga frågor
Det har uttalats av flera lärare att det inte ställs några krav på den som är VPFombud. En diskussion fördes om föreningens roll. Det vore önskvärt att öka känslan
av samhörighet i föreningen. Ombuden bör inför samrådsmötet samla in synpunkter
från klassen de representerar samt återkoppla protokollet till klassen efter mötet. När
nya VPF-ombud väljs till hösten, bör det framgå att man har det ansvaret. VPFombudens ansvar bör också framgå på hemsidan. VPF-styrelsen ska också inbjudas
till första föräldramötet på hösten.
En incident på Furan togs upp, där en sexåring ska ha lämnat skolan trots att
personal har sett barnet gå. Skolan ringde inte heller föräldrarna och berättade att
barnet lämnat skolan. Stefan kolla upp händelsen.
Synpunkter har kommit om att eleverna har gamla böcker. Skolan håller på att
uppdatera skolböckerna men det är väldig dyrt och allt kan inte bytas ut på en gång.
Frågan kom upp om skolan har anställt en person som inte har adekvat utbildning
på fritids. Personen är anställd på ett ettårigt vikariat, enligt gällande regler.
Inbokade Samrådsmöten:
Torparskolan, 20130416, klockan 18:30.
Kallelse kommer i vanlig ordning.
Mailadress: vipafuruta@gmail.com
§ 38/12-13 Mötet avslutas

Maria Kenstam
Sekreterare

Maria Gunnarsson

Susanne Hagberg

Justerare

Justerare

