Möte med föräldraföreningen, Högstorps skola
Plats:
Dag:
Tid:

Matsalen, Högstorps skola
2013-02-11
18.30-20.00 ca

Närvarande:
Tallkotten:
1A/4C:
1B:
2B:
3A:
3B:
6A:
6B:
Skolan:

Kristina Thorvaldsson, Katarina Hedkvist, Magdalena Westergren
Helena Fälton Björkman
Åsa Heiman
Claes Dahlbäck
Malin Möller
Maria Esaiasson
Ann Hjerpe
Jenny Flennemo
Rektor Björn Nilsson och bitr. rektor Anita Wallette

§1 Mötets öppnande
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
§2 Val av ordförande och sekreterare
Jenny Flennemo valdes till mötesordförande och Kristina Thorvaldsson till mötessekreterare.
§3 fastställande av dagordning
Dagordningen fasställdes.
§4 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom, rektorn återkopplade, se nedan under §5.
§5 Rektorn informerar
Trafiksituationen:
Rektorn har undersökt saken och det är inte bussarna som är det primära orsaken till
trafiksituationen, snarare föräldrarnas hämtnings- och lämningsrutiner. VÖFAB har lovat att
sätta upp kompletterande skyltar bakom miljöhuset. Mötets beslutar att ordförande skriver
ihop brev som går ut till alla föräldrar där föräldraföreningen vädjar att man ska ta det lite
lugnare vid hämtning och lämning av barn.
Städningen av skolan:
Ett antal träffar har skett med ISS för att komma tillrätta med problemen både på
förvaltningsnivå som på skolnivå. Björn och Anette ser att en förbättring har skett men
fortfarande finns förbättringsområden. Skolan har tilldelats lite mer städtimmar samtidigt

som ISS ska stötta upp med mer handledning. Fortfarande är det dock en bit kvar till den
nivån som hölls innan ISS tog över driften. Björn och Anita upplever att de har en bra kontakt
med ISS och att ISS agerar så fort de får synpunkter på kvaliteten. Anita uppmanar alla att
mejla henne om de får kommentarer från barnen på städningen. Luktproblemen i
gymnastiksalen har kontrollerats av rektor och VÖFAB, ej orsakad av dålig städning.
Luktproblemen i byggnad 13 troligen orsakad av ventilationsproblem.
Ekonomi:
Växjö kommun går mot svårare ekonomiska tider och detta kommer att påverka
Högstorpsskolans förutsättningar. Björn berättade hur skolledningen funderar kring
fördelningar av timmar etc. Mer fokus kommer att läggas på att arbeta i lärarteam och dela
in eleverna i grupper för undervisning istället för den traditionella klassundervisningen.
Detta funkar mycket bra för förskoleklassen idag. Årskurs 6 resa till England är en prioriterad
satsning och inget som kommer att tas bort.
Betygssättning:
En allmän diskussion om för och nackdelar med det nya betygssättningssystemet. Björn
rapporterar att det tagits initiativ inom rektorsområdet för att jämförelseanalyser. Det
kommer att ta ett tag att landa rätt.
§6 Elevrådet informerar
Bänkar till skolgården köps in av skolan som sedan fakturerar summan till
föräldraföreningen. Föräldraföreningen kommer även att sponsra resor till Åby samt
ishallen, ca 9000 kr/läsår.
§7 Kassören informerar
Ekonomin är god vilket innebär att föräldraföreningen kan bidra med både pengar till bänkar
och till bussresan till Åby/ishallen.
§8 Miljö- och säkerhetsfrågor
Rutiner vid sjukanmälning:
Brev från skolledningen har gått ut till samtliga föräldrar. Det har kommit information om
barn som blivit ”förföljda” av man på väg hem från skolan. Alla sådana incidenter
polisanmäls. Polisstudenter från Linnéuniversitetet kommer att finnas närvarande på
skolgården som frivilligt åtagande från deras sida. Syftet är att avdramatisera polisrollen och
väcka barnens nyfikenhet.
§9 Övriga frågor
Inget övrigt diskuterades. Notera att nästa möte är måndag 15/4 kl. 18.30 i matsalen.

Vid pennan/Kristina Thorvaldsson

