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Informationsmöte med anledning av att Joakim slutar sin anställning som rektor för skolorna
i Söraby och Tolg.
Närvarande: 21 föräldrar samt Gun Albinsson Blom (blivande biträdande rektor i Tolg, 50%)
och Jerker Tagesson (blivande biträdande rektor i Söraby, 50%) Rektor kommer att bli
Thomas Lindh (jobbar i dagsläget på utbildningsförvaltningen). Den här fördelningen
kommer att bestå i minst 1 1/2 år. Joakim kommer inte till mötet eftersom han är sjuk.
Ingela representerar skolan.
Här kommer en sammanfattning från mötet, information från Jerker och Gun samt
föräldrarnas frågor och tankar:
Thomas Lindh tar vid som rektor direkt i anslutning till att Joakim slutar. Fördelningen av
arbetsuppgifter kommer den nya ledningsgruppen att prata om under påsklovet.
Problemet med rektorstjänsten ligger inte i Tolg, utan i Söraby. Tyvärr åker Tolg med i
Sörabys negativa trend.
Skolinspektionen hade många synpunkter på verksamheten i Söraby, vilket är en del i
anledningen till att Joakim valt att sluta. Tolg hade också saker som behöver förbättras men
inte alls i lika stor omfattning.
Föräldrarna önskar stor öppenhet kring den fortsatta utvecklingen i både Söraby och Tolg.
Ingela berättar att planeringen inför nästa läsår redan är igång. Det är inte klart i nuläget,
men de utgår från vad som är bäst för elevernas och hur lokalerna ser ut. Det finns i
dagsläget inget rekryteringsbehov av personal på Tolg skola, vilket underlättar planeringen.
Studie- och yrkesvägledare saknas (en av synpunkterna som Skolinspektionen hade). Arbetet
med att rätta till det pågår.
Hur är relationen med skolan i Braås? Ingår i samma område, vilket gynnar samarbetet.
Schemaläggning och annat samverkas det kring.
Utrymmet på skolan/ trånga lokaler? Det är trångt och logistiken är inte alltid lätt, men det
finns också fördelar berättar Ingela. Det blir en lugnare matsituation för eleverna i Tolg än
för många elever som äter i skolmatsalar.
Barack? Frågan tas upp och Ingela berättar att skolan har stridit för att få baracker i nästan 4
år. De har alltid fått nej från kommunen. Det handlar om kostnaden. Problemet är också att
lokalerna i föreningslokalen räknas till skolans lokaler, vilket gör att lokalerna på pappret blir
större än vad de är i verkligheten.
Hur mycket mat får man ta? Potatis, pasta och ris får man äta av hur mycket man vill. Det
finns dock begränsningar vad det gäller det andra.
Organisationen kring klass 1-2? Önskemål om att ledningen tänker till runt organisationen i
1-2:an. Många föräldrar uttrycker sin oro och önskar förändringar. Frågan om hur man
tänker kring anpassningar på individnivå kommer också.

