Samrådsmöte, Öjaby skola. Onsdagen den 25/9-2013.
Närvarande: Jerker Thagesson rektor, Carita och Gunilla – lärare. Charlotte för Braxen, Björn
för 1A, Mariann för 2B, Weronica för 3B, Ann-Eva för 5B, Suzzi för 4A och Sofie för 2A.

•

Reflektion kring årets skolstart.
o Det går nu 266 elever på skolan. Prognoser för antalet elever på skolan ser ut
att fortsättningsvis fortsätta öka.
o Antalet behöriga lärare på skolan är hög.
o I år har man infört skilda raster för att utnyttja skolgården på bästa sätt och
minimera krockar. Det har varit lugnare på skolgården.
o Det har skett omstrukturer kring lunch för att det ska flyta på så bra det kan i
matsituationen.
o Cobham, Englandsresan, var en mycket uppskattad resa för årets sexor.

•

Policy kring ledighet för elever.
o Det är inte att rekommendera att förskolklassbarn och elever i år ett tar ledig
första skolveckan på grund av det sociala samspelet och för att komma in i
rutiner.
o Elever som går i år tre och år sex som ska ha nationella prov kommer inte att
beviljas ledigt under provperioden.
o Nationellt prov i år 3: http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-provbedomningsstod/grundskoleutbildning/arskurs-1-3/amnesproven-i-arskurs3/provperiod-for-amnesproven-i-arskurs-3-1.195871
o Nationellt prov i år 6: http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-provbedomningsstod/grundskoleutbildning/bedomning-i-arskurs-4-6/amnesproveni-arskurs-6/provdatum-for-amnesproven-i-arskurs-6
o Rättning – sambedömning inom arbetslaget på skolan.

•

IUP med skriftliga omdöme – när – hur?
o Ett förslag ligger på att man i år 1-5 ska ha IUP och skriftliga omdömen en
gång per läsår. År 6-9 får betyg. Detta kommer att beslutas om detta den 19
november.
o Inom Växjö kommun finns ett verktyg vi intranätet där man kan göra planering
och omdöme. Det som finns behöver förbättras för att det ska vara bra och
funktionellt. Tanken är att föräldrar ska kunna gå in och se sitt barns upplägg
på nätet, men då måste säker inlogg säkerställas. Detta jobbas det med för
tillfället.

•

Trafiksituationen på Gullregnsvägen.

o Jerker har fått brev och telefonsamtal om den ohållbara och kaosartade
trafiksituationen från bekymrade föräldrar. Det parkeras bilar längs med
Öjabyvägen, där det råder parkeringsförbud och att bilar parkeras i vändzonen
utanför gymnastiksalen. Detta är en plats för utryckningsfordon och den måste
vara fri, vardag som helg.
o Parkeringen vid gymnastiksalen ska användas av föräldrar som har barn på
Lindö förskola.
o Öjabyvägen och angöringen med ett fåtal stopplatser är till för skolbarn, där de
kan lämnas av och hämtas.
o Vid Helgövägen kommer skolskjutsbarnen och de går upp bakom
gymnastiksalen.
o Trafiksituationen vid skolan, särskilt vid skolstart vid åtta och vid ett är inte
säker för våra barn.
o Cyklar kan parkeras vid matsalen eller vid Braxen.
•

Övriga
o Jerker kommer att gå i pension. Han jobbar februari ut. Västra närhetsområdet,
som Öjaby tillhör, tillsammans med Lammhult, Bergunda, Gemla, Vederslöv,
Kalvsvik och Tävelsås står inför förändringar. Även Torbjörn Lindavist
kommer att gå i pension, dock i december. Tidigare rektor i Vederslöv har fått
ny rektorstjänst och är nu rektor på Hovshagaskolan.
o Mobiltelefoner. Varje klass får göra sin egen överenskommelse om hur de vill
göra vad gäller mobiltelefonerna. Men mobiltelefonerna ska inte användas
under skoltid/lektionstid.
o
o Årets sexor får nu under hösten iPads som är ett arbetsverktyg att använda i
skolan.
o Fläkten i 5A:s klassrum låter och stör arbetsron.

