Samrådsmöte Öjaby skola 2014-03-19
Närvarande: Anders Elingfors – RC och tillfällig rektor, Robert Eriksson –
blivande rektor, Carita Hagberg Lantz – lärare, Gunilla Sallhag - lärare, AnnEva Hansson – 5 B, Sofie Hammarström – 3 A, Weronica Sjögren – 3 B, Per
Fredriksson – 2 A, Cecilia Persson Lundén – 1 B, Charlotte Brynildsen –
Braxen, Anita Mirjamdotter – 6 B, Åsa Arvidsson – Gäddan, Ulrika
Alfredsson – 6 A
Genomgång av föregående protokoll
 Tema vänskap – boken som varje klass har ett bidrag i, är på gång att
tryckas.
 Det dåliga språkbruket på skolan är nu mycket bättre
 Rekryteringen av ny rektor är klar – Robert Eriksson är på plats den
28/4.
 Englandsresornas framtid ser ljus ut. Robert har inte lovat något men
om resan blir avgiftsfri för den enskilde eleven så är han positiv till
det. Han ska se över det och ta ställning till det framöver.
 Skolan i Bredvik är under progression. Just nu tittar man över
detaljritningarna vad gäller ledningar osv.
 Trafiksituationen – vissa elever har fortfarande inte hjälm när de
cyklar till och från skolan. Samrådsrepresentanterna vill framhålla
vikten av att föräldrar och andra vuxna påpekar för barnen hur viktigt
det är att använda hjälm, särskilt då trafiksituationen på skolan är
kaosartad.
Aktuellt från skolan
 Pga de nya styrdokumenten gällande skriftliga omdömen så hade
lärarna på skolan skickat med frågan till samrådet om man är nöjd
med upplägget av utvecklingssamtalen respektive de skriftliga
omdömena. Är man nöjd med att få skriftliga omdömen en gång per
år? Samrådsrepresentanterna tyckte att det fungerar bra som det är.
Man upplever att man får den informationen man behöver. Det är
inte bara de skriftliga och muntliga omdömena som är viktiga utan
också elevens behov av regelbunden återkoppling i skolarbetet.
 Den nya organisationen för läsåret 2014/2015 är inte klar förrän i
mitten, slutet av april men är på god väg. Ny rektor på Öjaby skola blir
Robert Eriksson, ny rektor på Bergundaskolan är Tommy Graveus
och dessutom är det så gott som klart vem som är ny förskolechef för
Lindö och Öjaby förskola.

 43 barn har sökt till förskoleklass (varav endast fem inte har Öjaby
som hänvisningsskola). De blir förmodligen uppdelade i tre grupper
som sedan slås ihop till två ettor. I de befintliga stora klasserna
hjälper fritidspedagogerna med att dela klasserna till mindre grupper
minst vid ett tillfälle per dag. Detta har fungerat bra hittills.
 Då det är många elever på skolan så delas rasterna upp så att
eleverna inte har rast samtidigt. Fler vuxna är ute på rasterna.
 De idrottsdagar som åk 4-6 har haft senaste tiden, har frilagt lärare
för att kunna sambedöma de nationella prov som pågår. Lärarna
hjälper varandra att bedöma proven och det resulterar i en trygghet i
att det blir ett så korrekt resultat som möjligt.
 Åk 3-5 har besök av en same. De får ha sameslöjd och tillverkar bl.a.
smycken.
Information om vår nya rektor Robert Eriksson
 Ursprungligen Ma och NO-lärare i Vislanda
 Rektor i grundskolan i Vislanda
 Arbetat med elever med olika svårigheter
 Arbetat inom vuxenutbildningen och gymnasieskolan
 Försöker nu få så mycket information om Öjaby skola som möjligt
genom att träffa Jerker och all personal på skolan regelbundet.
Vill man komma i kontakt med Robert får man gärna höra av sig till Henrika
så ordnar hon det.
Övrigt
 Dokumenterad information gällande varje elev överlämnas till den
kommunala högstadieskola som eleven börjar på när eleven har
slutat sexan i Öjaby skola. Börjar man i en privat högstadieskola bör
man undersöka så att överlämningen sker på likvärdigt sätt.
 Öjaby skolas ekonomiska resultat visade minus förra året för första
gången. Orsaken är ännu inte klarlagd, men kan den förändrade
fördelningen av elevpengen vara en del av orsaken? Skolledningen
arbetar för att detta året ska gå ihop ekonomiskt.
 De blivande Bergunda-eleverna får förmodligen snart veta vilka som
kommer i respektive klass. Detta året har det skett en ”organiserad
lottning” vilka som kommer i samma klass. Eleverna har inte själva
fått välja vilka man önskar gå i samma klass med till skillnad från
tidigare år.
 Konstgräs önskas på de få gröna plättar skolgården har. Detta med
anledning av att de ”gröna” plättar som finns oftast inte är gröna utan
bruna av lera och jord. Resultatet blir smutsigare skola och mycket













tvätt. Detta är fastighetsägarens ansvarsområde och det ska
framföras dit.
Som tidigare nämnts önskas en grind från parkeringen vid
Öjabyvägen upprättas.
En ny cykelparkering önskas på baksidan av matsalen för de elever
som kommer från det hållet.
Städsituationen är sämre igen. Allergiska barn har fått problem,
framförallt i gymnastiksalen. Anders Elingfors ska ha möte den 7 april
med ansvarig städfirma. De ska då ta upp att avtalen inte följs.
Föräldrar får gärna höra av sig om de har klagomål.
Det är önskemål att all skolmat lagas från grunden. Therese är styrd
av kommunens kostchef och hon har fått ta bort en del av kvalitén
som var tidigare.
Klockan på skolgården är sönder sen ett par månader tillbaka i tiden.
Nu är problemet känt – en reservdel är beställd och åtgärdas så snart
den är tillhanda.
Den blivande nybyggnationen i Öjaby kan skapa ännu mer problem i
trafiksituationen kring skolan. En önskan är att man tar tillvara på
naturen kring skolan. Anders, träslöjdläraren, är engagerad i detta.
Förra året tog det lång tid innan skolgården sopades. Detta påverkar
städningen inomhus och olycksfall utomhus. Ett önskemål är att
Vidingehem sopar skolgården så snart som möjligt.
Trafiksituationen kring vägen från Öjabyvägen till gymnastiksalen är,
som nämnts så många gånger tidigare, stundtals helt kaosartad. Kan
man inte dra ner cykelvägen ända till gymnastiksalen? Kan man inte
förbjuda parkering längs gatan för villaägarna där? Ansvarig för
skolskjutsen kommer på tisdag den 25 mars för att titta på
trafiksituationen.
Ordinarie fritidsverksamhet har stängt vecka 27-32. Inskolning för
nya förskoleklasselever sker med början vecka 33. De ska dock träffas
en gång innan sommaren för att avdramatisera skolstarten.

Vid protokollet
Ulrika Alfredsson

