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Närvarande
VPF-ombud: Carola Johansson, Fa, Magnus Rutgersson, Fb, Anette Rees, Fb, Sven Kastens, 1a,
Maria Kenstam, 1b, Åsa Kåberg, 2a, Simon Winter, 2a, Annelie Holm, 2b, Agneta
Nilsson Grip, 3a, Pia Starkman, 3a, Camilla Svensson, 3b, 6b, Conny Wassbjer, 4,
Stefan Karlsson, 5a, Roger Andersson, 5b, Helena Dahl, 6a, Camilla Svensson, 6b,
Styrelse:
Conny Wassbjer, Bengt Lövkvist, Maria Kenstam, Sven Kastens, Helena Dahl, Magnus
Rutgersson
Personalrepresentanter:
Stefan Gustavsson, Yvonne Weidolf, Kristin Sjögren, Ingrid Åkesson
Rastfadder:
Per-Olof Magnusson

§ 20/10-11 Mötets öppnande
§ 21/10-11 Val av ordförande för mötet
Conny Wassbjer
§ 22/10-11 Fastställande av dagordning
§ 23/10-11 Val av sekreterare samt två justeringsmän
Roger Andersson och Camilla Svensson
§ 24/10-11 Uppföljning av årsmötet
Årsmötesprotokollet fanns inte tillgänglig under mötet men Conny talade om att 5
styrelseledamöter ställde sina platser till förfogande och att fyra av dessa tillsattes

dock utan att kunna ta fram med en permanent ordförande. På den nya styrelsens
konstituerande möte beslöt man att ordförandeposten ska rotera bland ledamöterna
och man valde Sven Kastens till sekreterare. Conny Wassbjer fortsätter som kassör.
§ 25/10-11 Presentation av rektor Stefan Gustavsson
Stefan har varit rektor tidigare i Lammhult under 9 år. Han har en bakgrund som
mellanstadielärare och har arbetat fackligt på heltid under en tid. Till Furutåskolan
kom han i början av maj 2010.
Han anser att det är viktigt att lära känna skolan, klasserna, personalen och
föräldrarna under det första året.
Profilering av skolan:
Skolan ska inte ha en stark profilering, enligt Stefan, eftersom den ska vara till för
alla elever i upptagningsområdet och ingen elev eller förälder ska känna sig
obekväm med en särskild profilering. En viktig aspekt och en möjlig profilering är att
man möter alla barn utifrån deras förutsättningar. Stefan anser också att SAMS är
väldigt värdefullt och det känns på skolan att det inte är särskilt många konflikter
bland barnen.
Framtiden:
Det kommer en ny läroplan och den är mycket viktig. Där finns stora förändringar i
kursplanerna och Skolverket är tydlig med kraven i kurserna. Furutåskolan har ett
samarbete kring detta med Ljungfälleskolan och detta upplevs som mycket positivt.
När det gäller etableringen av friskolor så upplever Stefan inte att det finns någon
större konurrens eller hot. Under läsåret har det skett en viss förflyttning av elever
men en del kommer tillbaka.
Samarbete med VPF:
Stefan är mycket positiv till samarbetet med VPF. Han arbetade mycket med
föräldrarföreningen i Lammhult och han anser att det är en viktigt mötesplats. Han
poängterar att det ändå han som i slutet fattar besluten, inte föräldrarna, men att
man givetvis diskuterar frågorna. Han anser vidare att föräldrar som vill diskutera
enskilda lärare inte bör vända sig till VPF:s styrelse utan direkt till den berörde
läraren eller till rektorn.

§ 26/10-11 Aktiviteter i VPF
- utvärdering av internetföreläsning
Flera föräldrar tyckte att föreläsningen var positiv men att den var för
kort. Föreläsaren hann inte med hela sin powerpoint-presentation.
Någon förälder upplevde föreläsningen som mindre givande. Flera på
mötet önskade en repris och att man inte lägger det samtidigt som
årsmötet.
Matematikdagen var mycket positiv och den var välbesökt.
- diskussion inför våren 2011
Mötet bestämde att VPF ska hålla i en ny matematikdag i mars, gärna
kring den 10 eller 11, dock får det inte krocka med personalens
samtalsperioder.

Simons pappa har skrivit ett häfte/bok om internetvanor och han
kommer ta med sig ett antal exemplar till nästa möte.
Det kom förslag på att man på VPF:s hemsida lägger ut en länk till en epostadress som går till styrelsen. En del föräldrar tycker att det är lättare
att ta kontakt med styrelsen om man har en e-postadress.
§ 27/10-11 Samråd med rektorn
Ingrid Åkesson, Torpaskolan:
Rektor Ingrid Åkesson berättade att det står väldigt många barn i barnomsorgskön
och att dessa ska beredas plats. Utav den anledningen ska man genomföra en
omorganisation på Torpaskolan. Man har fastslagit att det finns tillräcklig mycket yta
på Torpaskolan och därför kommer man inte hyra in sig i andra lokaler. En ny
avdelning med 13 ettåringar kommer att öppnas. Femåringarna kommer att flytta
närmare förskolklassen (sexåringarna). Det kommer att planeras in en del samarbete
mellan femårsgruppen och sexårsgruppen. Omorganisationen träder i kraft i januari
2011.
Det uppstod en diskussion kring detta då en förälder trodde att detta skulle kunna
innebära en försämring för de barnen som går på Torpaskolan eftersom ytan
minskas.
Stefan Gustavsson:
Datorprojekt:
Stefan berättade om Växjö Kommuns datorprojekt där fem skolor har tagits ut och
där man kommer att ge varje elev från årskurs 4-9 en egen bärbar dator. Detta är en
försöksverksamhet som kommer att utvärderas så småningom. Furutåskolan ville
inte söka till projektet i nuläget eftersom den nya läroplanen snart kommer att träda i
kraft och då är det viktigare att prioritera det arbetet.

§ 28/10-11 Övriga frågor
-

En förälder undrade om det finns någon policy på Furutåskolan som
säger att man inte få använda tvål och shampo när man duschar
efter gymnastiken. Skolpersonal berättar att det har funnits någon
sorts restriktion för att elever har hällt ut tvål och shampo och att det
alltid måste vara oparfymerade produkter eftersom det finns
allergiska barn. Stefan Gustavsson känner inte till detta och kommer
att undersöka frågan.

-

Ett ombud efterlyser en e-postlista för alla VPF-ombud. Sektreteraren
kommer ordna det.

-

En fråga rörde fritidsverksamheten. Man undrade om det fanns
någon utvärdering som man kan ta del av. En sådan finns och
kommer ställas till VPF:s förfogande.

-

En förälder undrade om det är tänkt att sätta in extra resurser i
Furutåskolans förskoleklass (sexåringarna) eftersom situationen där
upplevs som ganska rörig. Enligt Stefan är det inte aktuellt. Föräldern

undrade vidare om klassen kommer att delas inför årskurs 1. Detta
kunde Stefan inte svara på i nuläget eftersom diskussionen inte har
kommit upp än.
-

Conny informerade mötet om händelserna kring organisationen Hem
och Skola. Han presenterade även kort mejlväxling mellan Eddie Frej
och det marketingföretaget som har anlitats av Hem och skola.

§ 29/10-11 Mötet avslutas

Sven Kastens
Sekreterare

Roger Andersson
Justerare

Camilla Svensson
Justerare

