Samrådsmöte på Öjaby skola
Växjö 2012-09-27
Närvarande: Jerker Thagesson – rektor, Anti Heinonen – lärare 5a, Oskar Amrén –
1a, Marianne Glaad – 1b, Sofie Hammarqvist - 2a, Weronica Sjögren – 2b, Björn
Davidsson – 3a, Maria Kellerth – 4a, Ann-Eva Hansson – 4b, Ulrika Alfredsson – 5a,
Julija Markensten – 5b, Johanna Löwenmeyer – 6a.
1. Öjaby skolas fokus läsåret 2012-2013
Fokus för i år är Analys och Bedömning. Skolan ska analysera elevernas
resultat och arbeta med hur man ska förbättra resultaten. Enligt skolverket ska
eleverna bedömas allt mer. För att kunna hantera detta på ett så bra sätt som
möjligt, ska lärarna få utbildning och träning i detta. Det är meningen att man
ska följa elevernas kunskaper på längre tid. Inom kommunen håller man på att
utveckla ett redskap till detta, vilket är ett lätthanterligt datasystem där det
mesta kan läggas in. Bland annat kommer IUP:n dataregistreras efter
utvecklingssamtalen.
2. SOB:s resursfördelning
Varje elev ger skolan en peng, ca 33 000 kr/år. Rektorn fördelar dessa pengar
till skolverksamheten. Skolinspektionen ger kritik mot att alla elever ger
samma peng oavsett kön, etnicitet, om man är född utomlands osv. Framförallt
koncentreras det på de som inte är födda i Sverige – att de borde ge en större
peng än andra. Det innebär inte att Kommunen ska ge mer pengar utan det
elevpengen omfördelas istället.
3. Betyg i åk 6 – vad innebär det?
Nytt för i år är att eleverna i åk 6 kommer att få betyg. Det är ett 6-gradigt
betygssystem (F-A). Man kan även få ett – (streck), om man inte har varit
närvarande på lektionerna. Innan hade man hemkunskap i åk 5, men i och
med att man får betyg i det så har man från och med nu lagt det i åk 6. Man
får betyg i varje ämne inom SO/NO.
4. Ny kostchef Annika Thor – vad innebär det för Öjaby skola?
Efter årsskiftet tillträder Annika Thor som kostchef över skolorna i Växjö
Kommun. Hon blir chef över 120 personer som arbetar i skolköken. Eventuellt
kommer det att bli några underchefer. Syftet är att höja kvaliteten generellt på
skolorna. Förhoppningsvis blir det ingen skillnad på maten i Öjaby skola.
5. Konkurrensutsättning städ – hur fungerar det?
Direkt efter att förändringen skett var det katastrof. Nu är det något bättre men
fortfarande är man långt ifrån nöjda. Det är en städerska som arbetar 6,8 h om
dagen. Hon är noggrann och flitig men vem skulle hinna städa 4 000 m² själv

på 6,8 h under verksamhetstid? ISS (Ansvarigt städföretag) uppfyller inte det
avtal som skrivits. Har man klagomål får man gärna ringa chefen på ISS,
Kristian Andreasson, tel 0734-365588.
6. Övriga frågor
- Vissa elever tycker det finns för lite tid att duscha efter gymnastiken. Anti
kände inte igen detta men ska ta upp det med övriga lärare.
- Föräldrar som är hemma efter skoltid kan ansöka om fritidsplats. Man
ansöker på Växjö Kommuns hemsida. Detta gäller speciella fall.
- Om någon elev inte tycker att de får studiero i klassrummet tas detta i
första hand upp mellan lärare och förälder. Hjälper inte detta går man
vidare till rektor.
- Englandsresan informeras av Jerker i samband med ett föräldramöte.
Resan kostar ca 2 500 kr per elev. Klassen samlar kollektivt in dessa
pengar och eleverna ska själva kämpa för detta. Man räknar givetvis med
att alla föräldrar engagerar sig. Några av skolans personal följer med inkl
rektor och skolsköterska, dock inga föräldrar om inte några medicinska
skäl kräver detta. Man tvingar ingen att följa med, det har dock inte varit
särskilt många som avstått resan. Väljer man en friskola i sexan får man
inte följa med och har ingen rätt till att få sin del av resan återbetald. Detta
är ett sätt att konkurrera med friskolorna.
- Bergundaskolan ska få nya lokaler. Detta är helt klart. Det blir en F-9-skola.
Den kommer att ligga i Bredvik (andra sidan 23:an). Förhoppningsvis ska
den vara klar HT 2015 men detta är fortfarande osäkert.
- Bilar står på tomgång länge vid gympasalen på morgonen. Säg gärna till!
- Nuvarande femmor kommer förmodligen inte att slås ihop i sexan, likt
tidigare år, eftersom de är 37 st och då blir klassen för stor.

Vid protokollet,
Ulrika Alfredsson
2012-10-03

