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Agenda som skickats ut i förväg:
• Trafiksituationen runt Öjaby skola – tjänstemän från tekniska förvaltningen har besökt
skolan
• Konkurrensutsättning städ – upphandling påbörjas
• Vad påverkar elevernas studieresultat – John Hattie
• Övriga frågor
Mötesanteckningar:
• Trafiksituationen:
o Ingvar Dahl och Åsa Nilsson från Tekniska förvaltningen har besökt skolan.
o Jerker har begärt fartdämpande hinder, vilket han fått ett muntligt ok på. Den
typ av hinder som i så fall är aktuell är en ”kudde”, som gör så att bussarna
kommer förbi obehindrat. Det blir i så fall en på vardera sidan om skolan på
Öjabyvägen.
o Man har även tittat på infarten vid Gullregnsvägen, där det sannolikt kommer bli
tydligare markeringar, bl.a. för cykelbana. Här är relativt mycket trafik, både
bilar och cyklar.
o På Gullregnsvägen hade man nyligen en incident med ett cyklande barn och en
bil, men det gick bra, som tur var.
o Det diskuterades även att ordna skyltar till den tillfälliga parkeringen mot
Öjabyvägen.
o Jerker kommer också att påpeka att även Helgövägen behöver ses över.
Hindren står inte tillräckligt nära skolan.
o Sist men inte minst: Det är mycket VIKTIGT att alla lär sina barn hur man ska
och inte ska göra i trafiken.
• Konkurrensutsatt städ:
o Anbudsperioden är från kommande månadsskifte till februari.
o Anbudet kommer att gälla ett område, inte bara Öjaby skola, för att bli
intressant för de som lägger anbud. Det är bara städningen som berörs, alltså
inte mat eller vaktmästare, men det kan ev. ändå få effekter genom att
tjänsterna idag delas på olika ställen. I fall där personal kan komma att sägas
upp har Jerker begärt att man ska titta på kompetens, dvs. man kan inte
jämföra en kock med någon som diskat t.ex.
o Detta upplägg kommer igång hösten 2012.

o Kommunen får inte lämna anbud, vilket är ett politiskt beslut.
o Den personal vi har idag är alla mycket nöjda med och det känns synd att de
inte får fortsätta. Det finns även en del tidigare erfarenheter med utlagd
städning och då fungerade det inte så bra, men tiden får utvisa hur det blir.
•

Elevers studieresultat, John Hattie:
o Jerker presenterade resultat från en forskare från Nya Zeeland, John Hattie.
Han har gjort s.k. metaanalyser, dvs. sammanställt en mängd andra
forskningsresultat, från 50000 forskare, omfattning 80 miljoner elever.
o Hans forskning är fokuserad på vad som påverkar elevers studieresultat.
o Samrådet fick titta på två exempel om Hemmet och Skolan och faktorer i båda
fallen som påverkar resultaten, mer eller mindre. Dessa faktorer rangordnades
och en del resultat var mer väntade än andra. T.ex. har föräldrarnas
engagemang och hemmiljön samt snabbare studiegång och studiero stor
inverkan, medan t.ex. klassens storlek hade mycket liten inverkan.
o Det pågår aktiviteter i skolan för att ta till sig dessa resultat.

Skolinspektionen:
• Skolinspektionen kommer att besöka alla skolor i Växjö kommun under mitten av
januari till april. Det finns tre olika besöksnivåer, den tredje är mest ”allvarlig” och
innebär att man då fördjupar sig mer om man tror det finns mer problem i något fall.
Efter inspektionens besök får skolorna ett inspektionsbeslut. I detta fokuseras på
sådant som behöver förbättras/utvecklas, mindre om sådant som fungerar bra.
• Skolinspektionen har i uppdrag att göra sådana här besök vart tredje år.
• Utgångsläget är bra studieresultat.
Medarbetarenkät:
• Kommunen gör en medarbetarenkät ca vart tredje år och en är nyligen avslutad.
Senast man gjorde en var 2009.
• Delen för Skola/Barn hade på den positiva sidan att personalen trivs och är nöjda
med ledningen, men på den negtiva sidan sticker stressen ut mycket. Medel inom
kommunen i poäng på stress var 12, medan Skola/Barns personal låg på 24. En
stress är t.ex. att man i stor utsträckning är i barngruppen hela dagen, inte kan
påverka sina arbetstider.
• Sammanfattningsvis är resultatet likt det vid 2009 års enkät. Stressen måste man
förstås jobba vidare med.
Övriga frågor:
Frågan gällde vad som generellt görs för att förebygga mobbing, våld och hot och hur skolan
jobbar med attityder i dessa frågor:
• Det är överlag lite våld och hot på skolan.
• En årlig undersökning görs i skolan där man vill hitta eventuella problem och
konflikter. Här kan varje svar spåras, vilket kan påverka resultaten, men för att kunna
ta itu med ev. problem snabbt gör man såhär. Om man inte vågar flagga upp att det
pågår våld, hot etc. finns det även möjligheter i undersökningen för kompisar att
meddela om sådant som måste jobbas vidare med.
• I första hand jobbar man med dessa frågor dagligen i klassrummen.
• Det finns också många vuxna ute på rasterna, upp till 10 st.
• Det är VIKTIGT att man hör av sig om något barn har utsatts för något. Om man inte
vet om det kan man inte jobba med det. I fall där eleverna kommer från olika klasser
kan man i så fall titta på att göra gemensamma aktiviteter för att få fram positiva sidor
istället för negativa.

Frågan gällde hur stor bemanningen var på Ringö kontra Abborren/Braxen:
• Man har en större bemanning på Abborren och Braxen eftersom dessa barn är yngre.
• På Ringö har man 3 st vuxna när det är som mest barn där.
En fråga ställdes om hur det påverkar ekonomiskt att man på lov anmält att barnet ska
komma, men att det sedan inte blir så:
• Detta händer alltid, i synnerhet på sommarlovet, men har blivit bättre eftersom man
går ut och frågar en gång och sedan ber föräldrar bekräfta. Tidigare rörde det sig om
ca 50 % fel, men idag är man nere i 30 %, men Jerker kan inte svara på vad det
betyder i pengar.
• Det är viktigt att man informerar Fritids om man ändrar sin anmälda tid. En del dyker
helt enkelt inte upp.
Cykla till skolan när man går i åk 4:
• Jerker påpekar att det är föräldrarna som är ansvariga för när barnen cyklar själva.
Det kan vara ett bra argument för föräldrarna till sina barn att inte cykla själva för tidigt
att ”skolan bestämt”.
• Skolan har nu fått material om Trafiksäkerhet och detta kommer att användas.
• Än en gång – det är VIKTIGT att föräldrarna lär barnen trafikvett.
En förälder har skrivit till Tekniska Förvaltningen ang. parkeringar vid vägen, men fått avslag.
Jerker undersöker möjligheter att få in en grind mitt för bilarna vid avlämningsplatsen mot
Öjabyvägen. På så sätt skulle man sannolikt få bort personer som går bakom bilarna.
Jerker har lovat att om det vid årsskiftet finns pengar till ett extra utepingisbord, kommer det
att köpas in.
Snöbollskrig, isborg:
• Förra årets isborg var inte så säker. Det är därför bra om skolan tar fram regler för det
och snöbollskastning.
• Den stora hög med snö var absolut en överraskning för skolan, men eftersom det
kom så mycket snö blev den vid snöröjning liggandes kvar i en allt större hög på
skolan. Man placerade rastvakter där och flyttade även raster för att få det
någorlunda säkert.
• Som förberedelse i år tar Jerker kontakt med dem som röjer snö, plus att regler tas
fram.
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