Samrådsmöte Öjaby skola 2014-05-05
Närvarande:

Robert Eriksson – Rektor
Carita Hagberg Lantz – lärare
Gunilla Sallhag – lärare
Helena Rydén - förälder 3A
Björn Davidsson – förälder 1A, 4A
Mariann Glaad- förälder 2B
Peo Jönsson – förälder 5B
Per Fredriksson – förälder 2B
Christine Andersson – 3A
Weonica Sjögren – 3B
Susie Bjelkvik – Braxen, 6B

Genomgång av föregående protokoll
 Ett förtydligande till föregående protokoll – Trafiksituation-cykling
o Öjaby skola och Robert Eriksson rekommenderar egen cykling
för elever till och från skolan tidigast från och med årskurs 4, då
undersökningar visar att barn inte är trafikmogna tidigare.
Skolans organisation inför 2014/2015
Höstens F-klass kommer i dagsläget vara 43 st barn, vilka kommer att delas
upp i 2 st grupper med 2 pedagoger i varje grupp. F-klass kommer att vara
måndag-torsdag. Omslutningen av barn mellan vårtermin 2014 och
hösttermin 2014 kommer vara ca 10 st fler barn. Organisationen
höstterminen 2014 är klar vad gäller huvudlärare i de olika klasserna:
F-klass

Gunilla Sallhag, Anette Johansson, Margareta Lundh, Helena
Karlsson
1
Charlotte Johansson, Bernice Jungerts Elovsson
2
Linda Fagerberg, Annett Sjöberg
3
Kristina Andersson, Agneta Nordin
4
Joel Persson (Joel kommer vara föräldraledig första delen av
ht, ersätts med Jonas Modig) Kristoffer Ingvarsson
5
Carita Hagberg Lantz, Veronica Backman
6
J-O Waldo, Elisabeth Özel-Cicek
Lärare i slöjd och musik är som tidigare.

Kvarglömda kläder
Den 3/6 mellan 8-17 kommer alla kvarglömda kläder läggas ut i
gymnastiksalen, där man kan gå igenom kläder och hämta. Det som blir

över efter denna dag kommer att skänkas. Fram till den 30 maj finns
kvarglömda kläder vid respektive klassrum, matsal och gymnastiksal så det
finns möjlighet att gå igenom och ta hem det som är kvarglömt.
Övrigt
Från klass 5B
Önskan har framkommit att alla klasser får möjlighet att
”framträda” på avslutningen inte endast fokus på 6:orna som
slutar. Denna fråga tar Robert med till lärarmötet den 6/5.
Skolavslutningen startar kl 9:00 den 13 juni.
En fråga gällande VGIF, vem som avgör om respektive klass skall
vara med? Det går ut en inbjudan till respektive
klassföreståndare som bestämmer om man skall vara med eller
ej. Carita tar med sig det till Arbetslaget.
Från klass 4
Trafiksituationen vid ”rundningen” gymnastiksalen upplevs som
stökig. Denna fråga tar Robert upp då han skall träffa
Vidingehem.
Positiv feedback, mycket bra med lunch-paket från skolan på
utflykter (vilket var en tidigare önskan och på senaste
Idrottsdagen hade köket fixat lunch-paket.)
Från klass 6
En synpunkt har framkommit att lärare behöver vara ett gott
föredöme på cykelutflykter med elever och själva använda
cykelhjälm. Robert tar med sig det till personalmötet på skolan.
Rektor

Protokollen läggs ut på hemsidan, bra att kunna kolla där. Rådet
fann det lätt att finna. Robert tar med sig frågan och ska se om
man kan göra en direktlänk till protokollen.
Rektor ställde frågan hur föräldrarna ser på samrådsmöte, vilken
funktion har det? Följande saker togs upp:
- En nulägesrapport från skolan
- Att använda föräldrar i samrådsmöte som
”bollplank”
- Vid enkäter, att använda föräldrar i samråd till att
ha djupare diskussioner kring enkätsvaren

- Information om framtida förändringar i
kommunen, skollag etc
Vid protokollet
Susie Bjelkvik

