Skolrådet Vederslöv skola och förskola
12 april 2016
Närvarande: Jenny Alriksson, Therese Lennartsson, Lotta Bylander,
Agnetha Dahl, Stefan Klinthäll, Eva Lindh, Magnus Elmqvist, Sandra
Andersson, Agnetha Magnusson

 Föregående protokoll
o Genomgång
 Ny personal vt 16
o Lärare åk 5 - Karin Jingskog
o Elevassistent - Jenny Andersson
o Elevassistent - Rose-Marie Clausen
o F-klass och fritids – Ulf Strandberg
 Personal skola
o Anita tjänstledig
o Magnus – är i Lammhult
 Personal förskolan vt-16
o Sofie ny personal
o Lisa (kökspersonal) – täcker upp timmar i veckan (Akvariet
och Korallen)
o Det har blivit förändringar i personalgruppen inför hösten.
o Eva återkommer med mer info om organisationen innan
sommaren.
o Föräldrar från förskolan hade velat ha info om
personaländringarna tidigare.
 Elevantal nästa läsår:
o Grundskolan: 128 elever till hösten (127 detta läsår)
o Förskolan: släpper 10 barn, 3 barn som man vet nu som
börjar efter sommaren. Fler kommer under läsåret.












o Funderingar kring organisation för åk 3 till hösten.
o Oro från föräldrar på förskolan att lokalerna inte kommer
räcka till när förskolebarnen kommer upp till
mellanstadiet och slås ihop med Kalvsvik och Tävelsås.
Önskemål om att man på skolan har en plan för hur
lokalfrågan ska lösas.
Språkval Bergunda ht 16
o Sexorna kommer ha språkval i Bergunda (buss fram och
tillbaka)
Skolinspektionen
o Var här i höstas i 3 dagar
o Intervjuer med elever, personal, elevhälsoteam, rektorer,
enkäter till elever och personal), klassrumsbesök.
o Rapport: 6 huvudområden de tittade på.
o Kritik på en punkt: extra anpassning av särskilt stöd,
ansågs inte uppfylla kraven kring detta (sjukskrivningar
hos personalen, inga vikarier). Nu är den punkten
åtgärdad.
o Magnus bifogar länk till rapporten.
http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=544077
Tips om föreläsning:
o ”Säkra varje unge” (Foretagtillsammans)
o Föreläsning om sexuella övergrepp, gratis för 4-6:or
o Tips: föreläsning på föräldramöte med ”Säkra varje unge”
o Magnus pratar med skolsköterskan Linda kring detta.
Vedersrock
o Det blir någon form av uppträde, inget bestämt fullt ut
ännu.
o Musiken fortsätter vara i slöjdsalen.
Måltidsorganisation
o Info har kommit ut till föräldrar
Omklädningsrum
o Har varit skitiga.

o ISS har efter kontakt städat där nu.
o Kvarglömda kläder har legat slängda på golvet innan.
Korgar ska köpas in (lånat korgar så länge innan de nya
korgarna kommer)
 2:ornas utelek
o Man ska stötta upp med personal.
 Föräldrafråga från förskolan:
o Giftiga plast i leksaker (sett på nyhetsmorgon)
o Upphandlingsavtal med företag. Kommer in fler och fler
giftfri plast i leksaker mm att beställa.
o Eva menar att man bör sanera bort en del gamla leksaker.
 Papper skänkes till skolan från förälder.
 Fråga om nya regler kring allmän förskola
o Föräldrar undrar om nya regler
o Infolapp har skickats ut
o Man får vara där på loven (dock ej juni, juli, augusti,
jullovet)
o Föräldrar ställer sig frågande till ifall detta beslut är bra för
verksamheten och barnen.
o Det borde bli en utvärdering av detta eftersom både
föräldrar och personal inte känns helt bekväma med de
nya reglerna. Eva tar med frågan till personalgruppen.
 Dexter
o Problem att lägga in schema på Dexter för en del
föräldrar.
o Kommunen håller på med upphandling att byta system.
Om det strular med Dexter när föräldrar ska lägga in
schemat så kan man prata med personal i förskola/fritids
(göra schema utanför Dexter).
 Önskemål från klass 5
o Bollplank








o Hopprepskrok
o Magnus tar med sig detta och kollar upp
29 april
o Städdag för förskolan och skolan
o Alla barn och elever städar på skolgården
Hemsidan
o Den behöver uppdateras med till exempel klasscheman
mm.
Skolbesök
o Roligt om föräldrar besöker sina barn på skolan.
Skolavslutning
o 10 juni, inga tider bestämda ännu. Mer info kommer
senare.

/Sandra Andersson

