Samrådsmöte 29/9-011, Öjaby skola
Närvarande: Jerker Thagesson (rektor), Charlott Johansson (lärare), 1A Sofie Hammarqvist,
1B Weronica Sjögren, 2A Anna Sernelin, 2B Gabriella Morell, 3A Maria Kellerth, 3B Per
Häggblad, 4A Ulrika Alfredsson , 4B Anita Mirijamdotter och 5A+5B Johanna Löwenmeyer.

Trafiksituationen i Öjaby
Anneli Ripsäter skrev i våras en skrivelse till Tekniska nämnden gällande trafiksituationen vid
skolan. Skolan har ännu inte fått svar på denna. Jerker åtar sig att ta kontakt med Tekniska
nämnden och höra hur ärendet fortskrider.
Förra året var Öjaby sämst i NTFs undersökning utanför skolorna i Växjö kommun. Även i år
låg Öjaby sämst, men med ett något bättre resultat jämfört med året innan. Bilister kör alldeles
för fort framför skolan, där det är 30 som gäller.
Angöringen uppe vid skolan ska användas när det gäller skolbarnen. Barn som går på Lindö
ska lämnas och hämtas vid parkeringen vid Gullregnsvägen. Det finns ett tiotalparkeringar att
nyttja vid Lindö/gymnastiksalen. Parkering får endast ske vid anvisade platser. Vändplatsen är
en räddningstjänstväg och enda vägen in till skolan för räddningstjänsten. Parkering absolut
förbjuden. Bakom skolan ska personalen parkera sina bilar. Skolbussar stannar vid
Helgövägen, mittemot bandybanan.
Föräldrar tar upp önskan om Trafik och Cykelvett i skolan. Kombination skola och föräldrar.
Från och med år 4 är det många barn som cyklar till skolan. I början är det bra om föräldrar
cyklar vägen tillsammans med sina barn. Många barn genar vid Gullregnsvägen och där kör
även många bilar.

Skolinspektionen besöker Växjöskolorna till våren.
Under hösten ska alla skolor i Växjö kommun skicka in Individuell utvecklingsplan, skriftliga
omdömen, Åtgärdsprogram, likabehandlingsplaner mm till Skolinspektionen. Syftet är att
uppmärksamma det som inte fungerar för att man vill utveckla och förbättra.

Bedömning – Öjaby skolas lärare kommer att utbildas i bedömning.
Charlott Johansson berättar lite om dagens föreläsningar. Summativ bedömning – ett enda
tillfälle. Vad kan eleven just nu? Formativ bedöming – fortlöpande bedömning, man ser till
utvecklingen. ”Jag kan inte” ska bort och det aktiva ”Jag förstår inte” ska komma istället. Man
ska tala om målen och målen ska vara tydliga. Kontinuerlig bedömning sker i skolan, genom
skriftliga omdömen och IUP. Lärarna coacher eleverna, man pratar om vägen och målen.
Kompisbedöming, kompisarna i klassen kan titta på varandras texter och hjälpa varandra
framåt.
Nationellt prov i år 3 och i år 6. Information om provdatum finns på följande sida:
http://www.skolverket.se/prov_och_bedomning/2.1100/2.1101/2.1180/provdatum-grundskolan1.105497

Betyg i skolan A=20 poäng, B=17,5 poäng, C=15 poäng, D=12.5 poäng, E=10 poäng. F=icke
godkänd.

Ledighet
Ledighetsansökningarna har ökat. I och med att man ansöker om ledighet avsäger man sig tid
i skolan. Ledigheten ställer till svårigheter, framför allt när det är Nationellt prov. De
nationella proven har bestämda datum då de utförs i hela Sverige och även så ska vissa prov
utföras under en bestämd period. För mer info se följande sida:
http://www.skolverket.se/prov_och_bedomning/2.1100/2.1101/2.1180/provdatum-grundskolan1.105497 . Framöver kommer skolan att vara mer restriktiv gällande ledighetsgodkännande.

Ledighetsansökan när det är nationella prov undanbedes. Fler än 5 dagar räknas som en längre
ledighet.

Övriga frågor.
Exploatering av mark i Öjaby. Fråga från föräldrar om skolan kan engagera sig i frågan.
Skolan har svårt att engagera sig ur ett skol- och utbildningssyfte. Som privatperson kan man
engagera sig. Det finns protestlistor att skriva på som ligger på biblioteket i Öjaby för de som
är emot exploateringen. Det finns planer på industriområde och boende.
http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/ojabybor-ror-inte-var-skog(2957888).gm

Läxläsning. Fråga från föräldrar om skolan kan erbjuda läsläsningstillfällen på fritids. Ett
erbjudande för de som vill. Skolan ska resonera kring frågan.
Övervakning. Förälder tar upp att det fortfarande förekommer att cyklar skadegörs nere vid
idrottshallen. Eleverna ska inte vara där nere under skoltid, framför allt med tanke på att det är
trafikerat där.
Nästa samrådsmöte kommer att hållas torsdagen den 17 november klockan 18.30 i Öjaby
skolas personalrum.
Mötet avlutas.
Vid tangentbordet Sofie Hammarqvist

