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§ 51/11-12 Mötets öppnande
§ 52/11-12 Val av ordförande för mötet
Eddie Freij
§ 53/11-12 Fastställande av dagordning
§ 54/11-12 Val av sekreterare samt två justeringsmän
Carola Johansson och Fredrik Fridén

§ 55/11-12 Uppföljning av årsmöte
Ordförande tog upp att det fördes en diskussion kring VPF-föreningens framtid.
Detta med anledning av att det efter sommaren framkom att flera i sittande
styrelse nog inte hade för avsikt att fortsätta arbetet i styrelsen. Frågan var också
uppe kring ambitionsnivån. I första hand ska styrelsen samla in frågor från
klassombuden och lyfta frågor vid samrådsmötena. Ett andra uppdrag är att efter
intresseinventering vid samrådsmötena ordna en föreläsning vår och höst kring
aktuella ämnen.

§ 56/11-12 Uppföljning av tidigare samrådsmöte, 20110530
Stefan berättade vid det tillfället om skolans nya läroplan och att den ska göra
skolan mera nationellt lika. I övrigt innebär den nya läroplanen marginella
förändringar. Om man är intresserad så finns allting på skolverkets hemsida.
Stefan informerade också om skolan nya hemsida. Övrigt som togs upp var
frågan kring vilka stödinsatser som sätts in när en elev inte når målen. Enligt
Stefan varierar det. Det finns ett begränsat antal resurser som fördelas. Stödet
kan vara periodvis eller kontinuerligt. För mer info se protokoll på hemsidan.
§ 57/11-12 Aktiviteter i VPF
Utvärdering av matematikkvällen. Alla var överens om att kvällen var bra och att
Jörgen Foss höll en engagerande föreläsning. Flera påtalade att inbjudan tyvärr
kom ut för sent. Deltagandet blev därmed ganska lågt. Från skolan sida hade
avsatts resurser. Fem lärare höll i workshops efter föreläsningen. Men pga lågt
deltagande och en miss i logistiken hamnade de allra flesta i samma lärosal och
lyssnade på ”skriftlig huvudräkning”. Följden blev att några lärare inte gavs
möjligheten att visa sina områden. Matematikkvällen är så uppskattad att den kan
vara återkommande varje höst.
För att få fler deltagare fördes förslaget fram att man kanske skulle kunna lägga
matematikkvällen efter årsmötet eller efter klassmötena efter skolstarten på
hösten.
Aktiviteter inför våren 2012. Förslag på föreläsningar var: Ika Lönn – Barn och
stress, Alf B Svensson – Att sätta gränser, Introduktion av kursen ”Active
Parenting” som genomförts av lärare på Furutåskolan. Åsa berättar att man
tidigare haft föräldrakafé med inbjuden föreläsare, ordnat loppis, haft brandkår
och ambulanspersonal som förevisat livräddning och polisen vilka genomfört
”Säker cykel”. Uppslutningen vid dessa tillfällen var bra, kanske något att ta upp
igen?

§ 58/11-12 Samråd med rektorn
Stefan tar upp frågan kring skolfotografering. Han berättar att avtalet med Kungsfoto
ha gått ut och att det ska skrivas ett nytt. Har man varit nöjd med vad de levererat
eller ska man välja en annan leverantör? Stefan tar upp att jämfört med tidigare när
man fick alla bilderna hemskickade till påseende och välja de som var till belåtenhet
och därefter skicka tillbaka de övriga, så beställer man nu via nätet bara de bilder
man önskar. Kungsfoto tillverkar därefter de bilder man säljer. Detta är en besparing
på alla plan. Fredrik Fridén nämner en fotograf från Öjaby som tar mycket bra bilder.
Maria Kenstam säger att hon tycker att ”Studio Bus” håller en hög kvalitet.
Stefan har erfarenhet av Skolfoto Norden från sin tid på Lammhults skola. Tycker
dock de kom sent på terminen vilket påverkar utgivningen av skolkatalogen. Stefan
menar att Kungsfoto ändå haft bästa priset, kanske går det att förhandla fram ett 3års avtal. Stefan äger frågan och väljer leverantör.
Stefan tar också upp att likabehandlingsplanen har reviderats inför terminen. Vissa
delar har tagits bort en del har tillkommit.
Det som tillkommit/redigerats är under rubriken främjande arbete och
underrubriken elever:
…återkommande, gemensamma (åldersblandade) aktiviteter som skapar vi-känsla är
t ex höstvandring, idrottsdagar, sångsamlingar. Husets dag för F-2, Furutåloppet,
elevens val-dagar, temaveckor för hela skolan.
Främjande arbete, underrubrik personal:
…alla årskurser arbetar med samarbetsträning och värdegrund varje vecka.
…för 2011 avser vi att fördjupa fadderverksamheten mellan olika årskurser med
återkommande gemensamma aktiviteter.
Vad gäller målbeskrivningen har den reviderats till följande:
Målet är att ingen, varken elev eller vuxen, skall använda ett kränkande språk.
För att uppnå målet planerar vi att:
•

Arbeta med positiva uttryck – vad menar vi med att vara snäll och juste i både
lek och skolarbete.

•

Arbeta med kroppsspråket och dess betydelse, bl a genom projektet
Skapande Skola.

•

Uppmärksamma hur vi kan bli bättre på att lyssna på varandra.

•

Arbeta med de sju diskrimineringsgrundema och lära oss mer om dem.

Något som påbörjades under läsåret 2010-2011 var projektet ”Skapande Skola”.
Projektet sponsrades av regeringen och gick ut på att ett antal kulturarbetare

kopplades till skolan. Det har tex varit dramapedagoger i klasserna och man har
genomfört rollspel i hur man är beter sig och justa mot varandra. En förändring är att
den s.k Farstamodellen tas bort.
§ 59/11-12 Övriga frågor
Stefan tar frågan kring skolbespisningen och säger att det nu har blivit mycket bättre.
Den massiva kritik som var i början har lagt sig. Man har fått en ny kock och de
förändringar som gjorts är att Sodexho gör färre grytor och delar istället upp maten
så att man själv kan välja det som passar. Stefan säger också att eleverna via
”matrådet” upplever att de fått gehör för sina förslag på förändringar. Vidare berättar
Stefan att kontraktet med Sodexho går ut sommaren 2012. En tilläggsklausul i avtalet
hävdar Sodexho, ska göra gällande att om en part vill förlänga avtalet så har de rätt
att göra det. Kommunen menar å andra sidan att de har rätt att inte förlänga utan ta
tillbaka uppdraget i egen regi.
Catharina Rönnmark tar upp händelsen under sommarfritids 2011 där en man i en
gul bil skulle ha antastat några flickor. Hon undrar hur man som förälder får veta när
en sådan här händelse inträffar? Stefan menar att det generellt hanteras på det
sättet när någon t ex slår sig att man direkt kontaktar vårdnadshavaren. När något
inträffar som påverkar hela verksamheten har det hänt att lärarna i respektive klass
ringt runt till alla föräldrarna vilket varit effektivt och man nått många på kort tid.
Förslag som kom upp vara att man även kan använda maillistor, SMS eller att snabbt
skriva in på hemsidan vad som inträffat. Stefan hävdar att det är svårt skapa ett
system som täcker allt eftersom varje händelse i sig är unik. Det viktiga är vid varje
tillfälle använda den bäst anpassade lösningen. Stefan berättar också att man precis
haft brandskyddsövning och att alla vet att uppsamlingsplatsen är på grusplanen i
anslutning till skolan.
Inbokade Samrådsmöten:
Torpaskolan, 20120207, klockan, 18:30.
Furutåskolan, 20120419, klockan, 18:30.
Kallelse kommer i vanlig ordning.
§ 60/11-12 Mötet avslutas

Magnus Rutgersson
Sekreterare

Carola Johansson

Fredrik Fridén

Justerare

Justerare

