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§ 41/10-11 Mötets öppnande
§ 42/10-11 Val av ordförande för mötet
Maria Kenstam
§ 43/10-11 Fastställande av dagordning
§ 44/10-11 Val av sekreterare samt två justeringsmän
Camilla Svensson och Per-Olof Magnusson

§ 45/10-11 Uppföljning av tidigare samrådsmöte
•

Diskussion kring försäljningen av biljetterna till Furutå-discot. Försäljningen
har bytt plats och situationen har blivit bättre.

§ 46/10-11 Aktiviteter i VPF
•
•

Matematikdag hösten 2011. Helst andra halvan av september. Jörgen Foss
kan tänka sig att ställa upp igen. Conny pratar med honom.
Föreläsning om barn och stress av Ika Lönn efterfrågades. Styrelsen kollar
upp det. Lämplig tid är mars 2012.

§ 47/10-11 Samråd med rektorn
•

Stefan pratar om skolans nya läroplan. Den ska göra skolan mera nationellt
lika. För varje ämne finns ett ”centralt innehåll” som undervisande lärare ska
arbeta med. Det kommer att finnas tydligare riktlinjer för årskurserna och lite
utrymme för lokala variationer. Enligt Stefan upplever skolan förändringen som
positiv. Den centrala timplanen är oförändrad. Fördelningen av timmarna för
varje ämnen sker i samråd med TC. En förändring är att man har hemkunskap
i årskurs 6 istället för årskurs 5. Man gör också en extra satsning på
matematik eftersom måluppfyllelsen inte har varit lika hög. SAMS tas bort som
enskilt ämne men kommer in i ämnen som idrott, svenska och SO-ämnena. I
övrigt innebär den nya läroplanen marginella förändringar. Om man är
intresserad så finns allting på skolverkets hemsida.

•

Fritidsutvärdering. Den är inte klar än. Svarsfrekvensen har inte varit
tillfredställande. Utvärderingen fick en del kritik. Den behöver bli mer
engagerande.

•

Vikariepolicy. När det gäller förberedd frånvaro så tillsätter man i princip alltid
en vikarie. Vid akutfrånvaro fungerar vikarieförmedlingen ibland och ibland
inte. Kollega/rektor får hoppa in om det inte löser sig.

•

Stödinsatser. En förälder undrade 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.
Klasslärare/speciallärare har ansvar för att uppmärksamma stödinsatser. Ett
åtgärdsprogram måste skrivas och föräldrarna ska kontaktas. Det ska inte
komma som en överraskning för någon att eleven inte uppnår målen.

•

Ny hemsida. Den gamla hemsidan kommer att släckas ner och en ny hemsida
kommer istället.

•

Organisationen. 3 lärare går i pension. 2 nya lärare kommer till Furutå, en blir
fastanställd och en kommer att ha ett vikariat.

•

Svenska som andra språk kommer att kopplas loss från
specialundervisningen. Specialundervisningen renodlas.

§ 48/10-11 Vi på Furutå - föreningsfrågor
•

Styrelsen upplever det som om intresset för VPF har minskat. På de
aktiviteterna som har genomförts har bara några få föräldrar kommit och det är
alltid samma föräldrar.
Inför nästa verksamhetsår kommer 4 styrelseledamöter att avgå, vilket innebär
att endast 2 kommer att vara kvar. Om styrelsen ska kunna fortsätta måste
nya ledamöter komma till. Om man är intresserad av styrelsearbete är det
bara att höra av sig, info finns på hemsidan.
Hela samrådsmötet var enigt om att just samrådsmöterna är viktiga och måste
fortsätta. Det är en givande informationskanal för både föräldrar och personal.
Alla goda krafter behövs för att lösa situationen.
Conny kommer att meddela valberedningen att den måste sätta igång med sitt
arbete ganska snart.

•

Årsmöte ska helst hållas i september, innan matematikkvällen.

§ 49/10-11 Övriga frågor

§ 50/10-11 Mötet avslutas

Sven Kastens
Sekreterare

Camilla Svensson
Justerare

Per-Olof Magnusson
Justerare

