Samrådsmöte – Öjaby skola 2013-05-22

Närvarande:
Jerker Thagesson, Mariann Glaad, Sofie Hammarqvist, Weronica Sjögren, Anna
Sernelin, Susie Bjelkvik, Ann-Eva Hansson, Ulrika Alfredsson, Johanna Löwenmeyer,
Charlotte Johansson och Anti Heinonen

Ärenden:
Organisation läsåret 2013-2014
Öjaby är en populär skola, till höstterminen kommer det att börja 46 st 6-åringar,
vilket är all-time high för Öjaby skola. Totalt kommer det att vara 265 elever på
skolan, vilket betyder +20 elever jämfört med idag. För 6-åringarna kommer
Abborren, Gäddan och Braxen att kvarstå. Det kommer att bli 2 st 1:or med 23 elever
i den ena klassen och 21 elever i den andra. Oförändrat för 2:or och 3:or.
4.an har diskuterats mycket och beslutet är att det kommer att bli en klass som delas
i grupper och ska skötas med hjälp av 1,8 tjänster.
5A fortsätter med J-O, 5B:s lärare blir Jennie Cederlund som kommer att vikariera för
Elizabeth Özel-Cicek under hennes föräldraledighet. 6A fortsätter med Antti och 6B
med Christoffer. Helena Karlsson kommer att ha plock i 4:an, 5:an och 6:an.
Fritidshem, samma bemanning i stort. En 1.a kommer att ha fritids på Abborren,
Gäddan och Braxen och den andra 1:an på Ringö. Samarbete men ej i samma lokal.
Stödpersonal i samma utsträckning som tidigare.
Medhavd matsäck, fika – vad gäller?
Några föräldrar har hört av sig till skolan med synpunkter att skolan är gratis och att
skolan ska stå för matsäck och fika. Frågan diskuterades på mötet.
Representanterna tyckte att det fungerar bra som det är idag, diskussionen gled in
på hälsosam fika och spänningen i att planera matsäcken inför en utflykt. Punkten
ska tas upp och diskuteras på föräldramöten framöver. Skolan vill att samförstånd
ska råda.
Städsituationen på skolan
Städsituationen på skolan är inte bra, när den ordinarie städerskan är på plats är den
OK, men när det är vikarier fungerar det inte. Rektorn har lämnat ett förslag till
städbolaget om att städa skolan efter skoltid. I dagens städsituation får städerskan
jaga efter lediga lokaler att städa. Rektorn har även erbjudit städbolaget att städa
gymnastiksalen mellan kl.16-17, men i avtalet står det att gymnastiksalen ska städas
på morgonen. I Lammhult är situationen så illa att man funderar på att koppla in Miljö
och hälsoskyddskontoret.
De skolor som uttryckt att de är nöjda med städningen är Vederslöv och Fagrabäck.

Det aktuella städavtalet gäller i 3 år. Matsalsentrén och toaletterna intill matsalen
samt matsalen städas av skolan. Det är servicepersonalen som städar dem.
Trivselenkät
Det går varje år ut en trivselenkät till samtliga elever på skolan. Syftet med enkäten
är att hitta de barn som känner sig otrygga. Enkäten går ut digitalt till årskurs 3-6. De
yngre barnen får enkäten i pappersform, totalt är det 10 frågor. Det är samma frågor
och de kommer ut i nästa vecka. Svaren analyseras och skolan försöker gå till botten
med ev. problem som dyker upp.
Övriga frågor
1. Rektorn berättade att E-tjänster kommer än mer. Idag finns Dexter för
schemaläggning, Elevmatrikel kommer att hanteras via E-tjänst, det kommer
mer information om detta framöver. Skriftligt stöd för IUP introduceras så
småningom, man kommer på sikt att kunna logga in och följa elevens
utveckling.

2. Skolan är skyldig att erbjuda förskoleklass i 15 timmar, Öjaby har erbjudit 25
timmar, men går nu ner till 19 timmar. På fredagar blir det ingen förskoleklass,
endast fritids. Detta underlättar planeringen.

3. Inga stängningsdagar i augusti. Den 30 september blir det stängningsdag i
hela kommunen. Har man behov, så ska man höra av sig till skolan, så hjälper
skolan till.
4. Resursfördelningssystemet, ca 260:e plats vad gäller elevpengen (av 290).
Värst för små förskolor. Hoppas på mer pengar, då det är valår. Den 3 april
fick lärare på skolorna under 2 veckors tid ansöka tjänster som ”Förstelärare”.
Det tillsattes 31 st i kommunen. Dessa lärare får 5000 kr/mån begränsat till 1,5
års tid för att utföra ett uppdrag på skolan t ex utveckla matematik.
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