Protokoll fört vid samrådsmöte den 25 februari 2015
1. Mötet öppnas
2. Till sekreterare utsågs Jenny Fritzson Sjöö
3. Närvarande: Magnus (rektor) Anna (personal), Marita (personal), Jennie
(representant åk 5), Johanna (representant åk 3), Jessica (representant åk 2), Frida
(representant åk 1) Jenny (representant åk 5).
4. Magnus gick igenom föregående protokoll.
5. En enkät från Skolinspektionen har genomförts av alla skolor i Växjö kommun.
Inspektionen önskar minst 60% svarsfrekvens. Gemla skola hade 78% svarsfrekvens i
F-klass och 62% i åk 1-6.
6. Nationella prov genomförs i årskurs 6 i matematik, svenska, engelska, något av SOämnena och något av NO- ämnena. Årskurs 3 har nationella prov i svenska och
engelska. De börjar v.11. Undervisande lärare rättar proven i respektive klass. I vissa
fall samarbetar de med speciallärare för att få en mer objektiv bedömning.
7. För att undersöka eventuella effekter av att införa betyg från och med årskurs 4
inleds ett försök med 100 frivilliga skolor. Gemla skola kommer inte att delta i
försöket.
8. Verksamheten på fritids under sommaren kommer att pågå som vanligt t.o.m vecka
28. Vecka 29-32 hänvisas barnen till Bergundaskolan. Vecka 33 öppnar fritids igen
och måndag vecka 34 börjar skolan igen efter sommarlovet.
9. Under vecka 9 kommer eleverna i F- klass, årskurs 1, 5 och 6 att åka till ishallen i
Växjö. Vecka 10 är det dags för 2, 3 och 4 att åka dit.
10. Just nu jobbar skolan med ett fem veckor långt projekt på temat ”Vänlig Vardag”.
Med utgångspunkt i skolans värdegrundsord kommer man att fokusera på ärlighet,
medkänsla, hjälpsamhet, ansvar, hänsyn, vänlighet och artighet. Detta för att skapa
god stämning och gemenskap.
11. Samrådsgruppen diskuterade skolans regler kring snöbollskastning. Beslutet om
totalförbudet som rått i vinter är fattat med f.d. kommunjuristens rekommendation
som grund. Principen är att undvika alla onödiga risker. Samrådsgruppens
föräldrarepresentanter var dock eniga om att snöbollskastning bör vara tillåtet på
anvisad plats samt att eventuella varningsskyltar kan användas; röd skylt vid hård,
isig snö och grön skylt vid lös pudersnö.
12. Trafiksituationen kring skolan vid lämnings och hämtningstider är kaosartad. Det
behövs ett tydligt flöde på sporthallsidan. Skolan kontaktade kommunen under
hösten 2013 och blev lovade en lösning. På grund av diverse personalomflyttningar
och omorganisationer har åtgärderna dragit ut på tiden. Hösten 2014 gjordes en ny
inspektion och ärendet hamnade ”överst på listan”. Efter ”Gemla Direkt” i januari
2015 lovade Bo Frank att problemet skulle prioriteras. Samrådsrepresentanterna
beslutade att om inget hänt innan nästa samrådsmöte så kommer vi att ta i med
hårdhandskarna.
13. Incidenter på skolbussen diskuterades: Vid fyra tillfällen under terminen har elever av
misstag blivit kvar på skolbussen. I ett fall blev en elev i F-klassen avsläppt vid
Macken och tillsagd att gå tillbaka till skolan själv. Vid ett annat tillfälle åkte eleven
med till Räppe och blev avsläppt i korsningen vid cykelaffären. Lyckligtvis blev hen
omhändertagen av en uppmärksam förälder på väg till jobbet och skjutsad tillbaka till
skolan. Vid tredje tillfället åkte en elev i årskurs 1 med till Bergundaskolan där hen

togs om hand av ett par högstadieelever som hjälpte till att kontakta Gemla skola.
Vid senaste somnade en elev på hemvägen och blev upptäckt först när
busschauffören kollade igenom bussen efter att ha parkerat den i bussgaraget.
Skolan har vid varje tillfälle kontaktat länstrafiken och påtalat dessa allvarliga tillbud.
De har förklarat att det förmodligen beror på omorganisationer och oerfarna
busschaufförer. För närvarande är det åter igen Torsten som kör bussen. Sedan dess
har det inte inträffat några liknande incidenter.
14. Nya Bergundaskolan beräknas stå klar hösten 2017.
15. Prognosen för Gemla skola inför nästa höst är 179 elever från dagens 173
16. Nästa möte bestämdes till den 20/5 kl 18.30.
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