Protokoll från samråd Öjaby skola 120514
Närvarande: Sofie Hammarqvist, Weronica Sjögren, Johan Sigvardsson, Gabriella
Morell, Maria Kellerth, Ann-Eva Hansson, Ulrika Alfredsson, Mikael Ohlson, Johanna
Löwenmeyer, Harriet Mårtensson, Charlotte Johansson, Anti Heinonen och Jerker
Thagesson
Rektor Jerker Thagesson inleder med att informera om att i fortsättningen kommer
protokoll från samråd endast att återfinnas på nätet och ej i pappersform.
Ärenden:
1. Öjaby skolas organisation 2012: F n är det 39 st 6-åringar som beräknas börja
förskoleklass till hösten. Dessa 39 barn kommer att delas in i 3 grupper i
förskoleklass och till 1:an bli 2 klasser.
Lärare för de olika årskurserna till hösten 2013 blir:
Förskoleklass: 2 förskoleklasslärare ska anställas.
1a: Kristina A
1b: Agneta B
2: Lotta och Bernice
3: Helena och Anette
4a: JO
4b: Elizabet
5: Antti och Kristoffer
6: ? Eleverna från 5:an slås samman och blir en klass om 28 elever och
kommer att vara i ett klassrum där det finns grupprum och därmed goda
möjligheter för eleverna att arbeta i mindre grupper.
I o m att lärarna fått ökade dokumentationskrav (IUP mm), innebär det en
ökad arbetsbörda. Lärarna kommer därmed att arbeta parallellt med varandra,
vilket innebär att i klasser med två lärare, får vardera lärare ansvara för sina
respektive ämnen. Ökad samverkan, fördelar arbetsbördan.
Fritidsverksamheten:
Vad gäller fritids informerar Jerker om att barn har rätt till fritids t o m 12 års
ålder.
2. Sommarverksamheten – önskvärt att minimera bortfall
V 27 och 32 slås verksamheten vid förskolan och fritids ihop. Jerker vädjar om
att föräldrar inte anmäler större behov av barnomsorg än vad de behöver.
Erfarenheten från tidigare somrar är att det inte är mer än hälften av barn som
anmälts till sommarverksamhet, som kommer. Detta innebär kostnader för
personal och mat, som skulle ha kunnats användas på annat sätt i
verksamheten.
Stängningsdagarna i augusti är: 120813-14. Jerker informerar om att har man
stort behov av barnomsorg dessa dagar, så är skolan skyldig att lösa detta, t
ex genom förskolan Lindö. I sådana fall ska man anmäla behov av
barnomsorg för stängningsdagarna. I o m att skola – och barnomsorg har sina
stängningsdagar, så har föräldrar rätt till 2-3 dagar per år att ha sitt barn i

barnomsorg och själv vara ledig. Denna möjlighet ska dock användas med
förstånd.
3. ISS Facility Services AB – Öjaby skolas städentreprenör
ISS kommer att börja städa skolans lokaler fr o m 120801. ISS kommer att ta
över befintligt städmaterial. De kommer bara att städa ”fria ytor”, vilket innebär
att såväl skolpersonal som elever får hjälpa till att plocka undan. Alltså ett
gemensamt ansvar för sin arbets- och studiemiljö. Jerker har framfört
önskemål till ISS om att städning ska ske efter skoldagens slut.
Fönsterputsning av samtliga fönster kommer att ske under sommaren.
Nuvarande servicebiträden kommer att sluta: en går i pension och två har fn
lång resväg till arbetet och söker arbete närmre bostaden.
4. Likabehandlingsenkät ut till alla elever under maj månad
Det är en kartläggning som sker varje år genom en enkät med 16 frågor. Det
är samma frågor varje år, så att man kan mäta ev förändringar. Enkäten är
inte anonym, för att möjliggöra åtgärder om det t ex framgår att något barn är
utsatt för mobbing. Ingen elev tvingas att svara på enkäten. Jerker uppger att
personalens erfarenhet är att kartläggningen via denna enkät fungerar bra.
21/5 delas enkäten ut och eleverna har 1 vecka på sig att besvara den
(eleverna i 2:an – 6.an besvarar den digitalt).
Jerker uppger att skolan arbetar mycket med likabehandling och åtgärdar de
brister som de själva upptäcker alt. det som föräldrar och elever
uppmärksammar och hör av sig om.
5. Övriga frågor
- Skolmaten: Jerker informerar om att det pågår rekrytering till kommunen av
måltidschef för skolmaten. Måltidschefen ska verka för att kvaliteten på
skolmaten höjs i samtliga skolor i kommunen. Jerker hoppas på att Öjaby
skola ska få ha kvar sitt nuvarande självstyre t ex planera sin egen
matsedel. Kommunen har som krav att minst 30% av skolmaten ska vara
ekologisk och på Öjaby skola är 40% av maten ekologisk.
- Önskemål om inköp av nytt/bättre begagnat trumset.
- Trafiksituationen och fartdämpande åtgärder. Jerker åtar sig att ringa
Ingvar Dahl, Tekniska nämnden med fråga om möjligheten att flytta 30skyltarna närmre skolan samt skyltar med tidsbegränsning, dvs att
hastigheten 30 km/h gäller t ex kl 0630-1830.
- 6:ornas Englandsresa går av stapeln 20-26 augusti i år.
Vid pennan: Maria Kellerth, representant klass 3a

