Mötesprotokoll
Angående:

Föräldraföreningen "Vi På Furutå"

Mötesdatum:
2012-04-19

Närvarande samrådsmöte
VPF-ombud: Henrik Johansson Fa, Cathrine Rönnmark 1a, Carola Johansson 1a, Camilla Svensson 4b,
Eddie Freij 4b, Anette Karlsson 6a, Conny Wassbjer 5
Styrelse:
Eddie Freij, Åsa Göransson, Conny Wassbjer
Personalrepresentanter:
Stefan Gustavsson, Kristin Sjögren, Lena Pettersson
Rastfadder:
Per-Olof Magnusson

§ 62/11-12 Eddie Freij öppnande mötet
§ 63/11-12 Val av ordförande för mötet Eddie Freij
§ 64/11-12 Fastställande av dagordning
Stefan Gustavsson lägger till en punkt, enkäter till förskola och fritids
§ 65/11-12 Val av sekreterare samt två justeringsmän
Till sekreterare valdes Conny Wassbjer
Till justeringskvinnor valdes Carola Johansson och Camilla Svensson
§ 66/11-12 Uppföljning av tidigare samrådsmöte
Investering i nya bord och stolar i matsalen har upplevts mycket positivt.
Ljudnivån är märkbart lägre pga att bordet har filtmatta på undersidan.
Det står många barn i kö inför höstterminen. Som det ser ut för dagen är det
25 elever till Furan med 6 elever på kö och till Torpa 22 elever.
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Det är fler än vanligt i området Ljungfälle som söker till Furan. Den 7 maj
kommer föräldrar att kallas till informationsmöte.
När förskolan på Vikaholm står färdig kommer barnen på Torpa att flyttas dit.
Tanken är att endast bedriva skolverksamhet på Torpaskolan.
Förslaget som elevrådet hade om tuggumi under skollektioner har avfärdats.
Elevrådet insåg vilket regelverk som behövdes för genomföra önskemålet. Det
var inte genomförbart.
Som ett avslut på läsprojektet fick skolan besök av Sagomuseet från Ljungby.
Besöket var väldigt uppskattat och föräldraföreningen Vi på Furutå har vid
tidigare samrådsmöte beslutat att skänka en summa pengar för detta ändamål.
Styrelsen väntar på kostnadsuppgift från Britt Sandstedt.
§ 67/11-12 Reflektioner kring föreläsningen ”Vardagsstress” med Ika Lönn
Aktiviteter i höst
Ika Lönns föreläsning var mycket uppskattad och väl anpassad för föräldrarna.
Det kom ca 65-70 personer. Föräldrarföreningen sålde fika för totalt 760
kronor. Pengarna skänks till BRIS (Barnens Rätt I Samhället)
Matematikföreläsning är kanske något som ska anordnas till hösten.
Ett alternativ till tidigare upplägg är att bara ha föreläsning utan skolans
medverkan. De olika räknesätten kan redovisas på klassmötet under
höstterminen.
Friends och Nolltolerans och Active Parenting är andra intressanta alternativ.
Styrelsen undersöker de olika förslagen.
§ 68/11-12 Samråd med rektorn.
Inför hösten-organisation och ledarskap
Det är lärare som ska få barn och de som kommer tillbaka från barnledighet
samt pensionsavgångar som är orsaken till att rektorn sett över bemanningen.
Det behöver rekryteras en ny förskolelärare och en ny lärare till Torpaskolan
inför höstterminen.
Ventilation på Furutåskolan och lekredskap
För att förbättra ventilationen och energioptimera ska Vöfab byta ut
vetilationen på skolan. Arbetet delas upp i tre etapper 2012-2014.
Steg 1 beräknas vara färdig till augusti 2012. Ett nytt ventilationshus 10x5
meter byggs i södra delen av skolområdet.
Steg 2 2013, skolsalarna får helt ny ventilation. Det kan bli störningar i
undervisningen.
Steg 3 2014, norra delen av skolan byggs om, tex personalrum, Lyan mm.
Vöfab har monterat en ny kompisgunga på Furutåskolan. Gungan är mycket
populär och skolan har satt upp regler kring användandet för att undvika
skador. Ytterligare 2 redskap ska moteras på Furutåskolan, en karusell och en
sviktbräda.
Skolinspetionen-frågor/funderingar, hur gör vi?
Skolan ska till mitten på september redovisa hur de hanterar de tre
åtgärdspunkter som framkom vid Skolinspektionens besök.
- Elevers möjlighet till inflytande över utbildningen.
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- Tydligare åtgärdsprogram för de elever som inte når de kunskapskrav som
ställs.
- De skriftliga omdömena ska avse elevens kunskapsutveckling i förhållande
till kunskapskraven i läroplanen.
Skolinspektionen var mycket nöjda med skolan i sin helhet. De intervjuade
elever, föräldrar och personal. Skolinspektionen hade skickat ut en enkät till
föräldrar inför besöket.
Enkät till förskola och fritids
Det finns en enkät som kommunen har gjort. Den har skickats ut vid flera
tidigare tillfällen. Frågan är hur svarsfrekvensen ska ökas och om
utformningen ska ändras? En del föräldrar anser att den är komplicerad.
För att öka svarsfrekvensen kan den delas ut inför eller under förälramöten.
Skolan tar beslut om hur det praktiskt ska genomföras.
§ 69/11-12 Datum för höstens samrådsmöten
Datum läggs fram av styrelsen i samråd med rektorn.
§ 70/11-12 Förändringar i mötesstrukturen.
Att ta bort punkten ”övriga frågor” togs upp på senaste samrådsmötet.
Alla som kommer till samrådsmöte ska vara väl förberedda inför mötet. Under
punkten ”övriga frågor” kan vad som helst dyka upp. Att ändra mötesstruktur
kräver mycket av både skola, styrelse och föräldrarepresentanter. Alla ska i
god tid lämna in underlag för dagordningen inför samrådsmöte.
Är vi redo för detta?
Frågan mynnade ut i att vi ska försöka i bästa mån ha punkterna på
dagordningen.
§ 71/11-12 Övriga frågor
Det behövs fler rastfaddrar, framförallt till Torpaskolan. I dag rekryteras
rastfaddrar genom anhöriga, kontakter och lappar i närområdets butiker.
Per-Olof Magnusson framförde en önskan om att delta på föräldrarmöten Där
kan de informera och väcka tanken till rekrytering av släktingar mm.
Idag är det 11 st rastfaddrar som turas om att vara på skolorna mellan 9.3012.45. Rektorn ska trycka upp informationsblad inför skolavslutning.
Vad gäller för mobiltelefoner?
De får inte vara störande under lektionstid. Frågan kom upp ifall det ska
införas telefonförbud på skolan. Ett förbud under raster är inte möjligt.
§ 72/11-12 Mötet avslutas

Conny Wassbjer
Sekreterare

Carola Johansson

Camilla Svensson

Justerare

Justerare

