Protokoll från samrådsmöte
Torparskolan
6 April 2017, kl. 18:30
Närvarande:
Klassföräldrar: Christian Andersson, Fredrik Eriksson, Jan Ottosson, Zara Fröberg, Malin Hausenkamph, Anette
Andersson.
Styrelse:

Åsa Göransson, Markus Svensson, Anne Peterson, Frida Andersson, Ann Gustafsson, Douglas
Rydström.

Personal:

Emma Nilsson, Anette Sjöberg, Malin Svensson.

Utbildningsförvaltningen: Henrick Caesar.

§1. Mötets öppnande.
Markus öppnade mötet.
§2. Val av ordförande för mötet.
Markus valdes till ordförande.
§3. Fastställande av dagordning.
Dagordningen justerades.
§4. Val av sekreterare samt två justeringsmän.
Douglas skriver, och Åsa och Ann justerar protokollet.
§5.Samråd med rektorn. -Hur mår vi?
Vi mår bra! Malin håller på med nationella prov, Eken får en ny personal,
Monika, från Ljungfälle. Hon ersätter Therese.
Nu är det snart påsklov, och både elever och personalen ser fram emot detta.
§6. Uppföljning av tidigare samrådsmöte.ˋ
Lokaler: Emma träffar Vöfab imorgon, och diskutera ombyggnaden.
Lönnen och Eken blir ett klassrum, samt ett klassrum skapas i studiehallen.
Utbyggnad av ett par grupprum och arbetsrum kommer också att göras.
Ytterligare lokaler har kontrollerats med omsorgsförvaltningen, och de går inte
att få loss för närvarande. Emma visade en skiss på föreslagen planlösning.
Åk 2 får fritids på skogsmusen, Åk 1 i befintliga klassrum, och åk 3-5 i
paviljongerna. Henrik och Emma lovade att planlösningen skall återställas i
planlösningen för nya skolan.
För 2018 tittas på paviljonger, och hur detta skall kunna kombineras med
utbyggnaden. Beslut på utbyggnaden tas i vår, för inflyttning hösten 2019.
Det finns inga planer på att flytta elever från skolan under mellanstadiet.
Frågor kom på hur matsalen skall räcka till, Emma säger att det blir en extra
sittning till lunch. Vöfab säger att ventilationen räcker till, och antalet toaletter
är tillräckligt idag.
Slöjd bussas till Furutå, även fortsättningsvis. Gymnastik kommer att fortsätta
vara i halvklass, och beräknas kunna vara kvar i befintlig gymnastiksal.
Utegympa kommer vid behov att kunna låna plats av Furutå.
En situationsplan och utredningsförslag på skolgården visades, och
diskuterades.

På frågan om hur planerna är för utemiljön, finns inga utbyggnadsplaner.
Mötets deltagare krävde svar på hur utemiljön skall byggas ut. Dock sade man
att inga nya lekredskap kommer innan utbyggnaden. Mötet ansåg att detta
inte är tillräckligt.
Datorer: Datorerna skall ersättas med Ipads, leveranstiden är ännu okänd,
men beställning är lagd.
Rastfaddrar: Kommer de att sluta? Information saknas till rastfaddrar, bättring
lovas. Kallelse till kommande möten skall även skickas till dessa.
Vuxennärvaro på raster: Vuxennärvaron upplevs låg. Emma säger att det
skall vara 2-3 vuxna ute, plus resurspersonal. Detta schemaläggs och skall
fungera.
Förslag på extrainformation till nya föräldrar, så att rutiner tydliggörs. Även att
på nåt sätt se till att det på håll syns vilka som är personal, tex. med västar.
Ny förskolechef kommer 10 Maj. Då kan Emma koncentrera sig på skolan.
Musikundervisning kommer att kompenseras med extra timmar.
Instrument önskas, men det saknas plats. Frågan är ställd till kyrkan, om det
går att vara i källaren. Särskolan blir kvar ett läsår till, tills Ljungfälleskolan är
klar med ombyggnaden.
§7. Övriga frågor.
- Linjen utanför matsalen respekteras inte, utan föräldrar parkerar vid lämning.
Emma tar med detta i nästa utskick.
Hembreven har informerat om detta, men det går inte verkar inte hjälpa.
NTF brukar komma och hjälpa till, för att undervisa och tydliggöra via barnen.
- Rekrytering; - Hur går det?
Ansökningstiden har gått ut, och ett antal intressanta kandidater finns.
Fördelningen är inte helt klar.
- Önskemål om växter i utemiljön, bl.a framför matsalen önskas.
Emma tar med sig frågan, Jan (klassförälder) hjälper till att få fram
information till Larry på Vöfab.
- Publicering och utskick av protokoll? Inget finns tillgängligt för föräldrar?
Emma fixar vidare detta, och informerar föräldrarna att det uppdaterats.
- Skolavslutning: Tält är fixat till eleverna, föräldrar får ta paraply.
Skolavslutningen kommer att bli torsdagen den 15/6, kl. 9:00
§8. Datum för nästa möte.
Mötestider för HT 2017 blir:
Onsdag 6:e September, 18:30 på Torparskolan.
§9. Mötet avslutas.

Vid protokollet:

Douglas Rydström, Sekreterare.

Justeras: Åsa Göransson,

Ann Gustafsson

