www.vaxjo.se

Minnesanteckningar vid Samrådsmöte måndagen
den 12/11, 2012
Närvarande:
Braxen
Linda/Johan Fält
1a
Oscar Amrén
2a
Sofie Hammarqvist
3a
Björn Davidsson
4a
Maria Kellerth
5a
Ulrika Alfredsson
Lärare
Charlotte Johansson
Rektor
Jerker Thagesson

Gäddan
1b
2b
3b
4b
5b
Lärare

Björn Davidsson
Mariann Glaad
Weronica Sjögren
Susie Bjelkvik
Ann-Eva Hansson
Anita Mirijamdotter
Aino Heinonen

Ärenden:
1. Betyg i åk 6 – Hur kommer det att gå till
Terminsbetyg kommer att ges i samtliga ämnen från åk 6 enligt en 6-gradig
skala, A-F. F används då eleven ej har nått målen. Streck anges då ingen
bedömning kan göras, ex vid frånvaro.
Ogiltig frånvaro ska registreras.
Länk finns på skolverkets hemsida för mer information
http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/betyg/betyg-1.176145 Hur
betygen ska förmedlas är inte bestämt, ex om de ska delas ut till eleven eller
skickas hem med posten.
Lärarna har gjort skriftliga omdömen tidigare och de överförs nu till betyg så
från lärarperspektiv är detta ingen större förändring.
2. Städsituationen på skolan
Städningen har blivit något bättre men håller ej den kvalité som skolan har
anser att de upphandlat av ISS. Den personal som städar nu har mindre tid
än den personal som städade i kommunens regi och hinner därför inte lika
mycket. Betalningen är frusen, jurister diskuterar, en förlikning är trolig.
Rektor, som genom denna uppgörelse skulle slippa chefsansvar för
städningen, säger att han aldrig har ägnat så mycket tid åt städet.
Skolan fortsätter att bevaka detta noga. Föräldrar kan också gärna agera.
3. Digitalt stöd för IUP och skriftliga omdömen
Digitalt stöd för IUP håller på att upphandlas. Då detta verktyg blir tillgängligt
kan föräldrar logga in, titta på omdömena, kommunicera med lärarna.

4. Det nya resursfördelningssystemet
Kommunen vill fördela resurserna mer riktat till skolorna och vill gå ifrån
generell fördelning. Kriterier för fördelning omarbetas; Totala medel
omfördelas, dvs ingen total ökning. Man tittar nu på timvolym vilket kommer att
gynna Öjabyskolan. Skolpeng i Växjö kommun är relativt låg, plats 240 av
cirka 280 kommuner.
5. Övriga frågor (a)
Förfrågan om Biblioteket kan ha öppet på morgonen från 7.30 för att barn som
ej har fritidsplats och kommer tidigt till skolan ska kunna vistas någonstans.
Det kan bli svårt att genomföra eftersom det bl a påverkar bibliotekariens
arbetstid. Men Jerker undersöker.
5. Övriga frågor (b)
Allmän praxis för barn som ej kommer till skolan. Läraren kontrollerar närvaro
på morgonen. Om någon är frånvarande och ej meddelat så ringer läraren
hem, redan på morgonen.
5. Övriga frågor (c)
Central kostchef för skolmaten, började för 1 månad sedan och håller på att
sätta sig in i verksamheten. Signalen är att det som fungerar bra ska inte
störas. Så Therese, Öjabyskolans matansvarige, har fritt spelrum att
komponera menyerna. 40 % är närproducerat – målet är att nå 50 % år 2014.
5. Övriga frågor (d)
De nationella proven i 6:an börjar i februari. Proven genomförs på bestämda
dagar för hela landet så det är viktigt att alla elever är närvarande dessa
dagar.

Vid pennan
Anita Mirijamdotter

