Samrådsmöte Öjaby skola 2014-09-24
Närvarande:
Robert Eriksson – Rektor
Carita Hagberg Lantz – Lärare
Gunilla Sallhag – Lärare
Björn Davidsson – 2A, 5
Lena Bjur – förälder 1A
Maria Kellerth – förälder 6A
Martin Wåhlander – förälder 3A
Therese Palm – förälder 1A
Veronica Lund – förälder 2A
Jenny Arroz – förälder 1B
Helena Rosén – förälder 6B
1. Sekreterare
Helena Rosén valdes till sekreterare.
2. Genomgång av föregående protokoll
• Färdsätt till skolan: Rekommendationen från rektor och Öjabyskola är att
barn tom åk 3 går till fots till skolan.
• Kvarglömda kläder: Hämtdagar inför sommarlovet fungerade bra och
kommer att genomföras även fortsättningsvis.
• Skolavslutningen VT14: Viss förändring av programmet genomfördes för
att alla årskurser skall vara delaktiga. Det är ett medvetet val att fokusera
extra på åk 6, samt att begränsa tiden till ca 45 min vilket omöjliggör ett
”större” program. Ambitionen är att fortsätta arbetet med att få
samtliga klasser att deltaga i programmet.
• VGIF: Föreningen kommer att läggas ned under slutet av året. Där av
inget deltagande planerat.
• Trafiksituationen: Rektor har haft kontakt med Trafikenheten, Växjö
kommun, möte finns planerat för vidare diskussioner. Gällande problem
med vattenansamling på parkeringen vid Öjabyvägen, åtgärd utförd maj 14.
• Cykelhjälm: Alla vuxna på skolan kommer fortsättningsvis att bära hjälm
då de cyklar vid cykelutflykter.

3. Redovisning av trivselenkät vt 2014
Rektor redogjorde för svaren på skolnivå gällande trivselenkäten (utförd maj 14). Enkäten fungerar som en utvärdering av målen i Likabehandlingsplanen.
Sammanfattningsvis är resultaten bra för Öjabyskola, men visar också vikten av
fortsatt arbete gällande trivsel, trygghet och konflikthantering. För åtgärder se
nedan gällande åtgärder för en tryggare skola.
4. Skolans målsättning 2014/2015 ”Sveriges bästa skola”
-Läsutveckling och läsförståelse. Projektet ”En läsande klass”: Arbete med att
inspirera, väcka intresse och lust att läsa på många olika sätt och flera typer av
texter.
-Tryggare skola. Likabehandlingsplanen finns att hitta på hemsidan under
Öjabyskola/Planer, mål och statistik/Likabehandlingsplanen.
Mål
• Att rasterna ska bli tryggare och konflikter ska minimeras.
• Kränkningar ska minska genom ett tydligt förebyggande arbete mot
språkbruk och respekt för varandra.
Detta bla skall ske genom utökad fadder verksamhet på skolan, rastvakter,
vuxna överallt på skolgården, uppdelning av 10-rasten, minska/eliminera
lokaler/platser där barnen känner sig otrygga, att alla barn skall uppleva att det
finns vuxna att vända sig till (lärare, rastvakt, skolsyster, rektor osv),
fortlöpande rapportering till personal om dessa frågor på APT träffar,
handlingsplan för akuta händelser.

5. Övrigt
• Mobiltelefon i skolan: Samrådet och rektor rekommenderar mobilfritt
under skoldagen. Fungerar bra i åk 5.
• Konstgräsplan: Kostnad ca 200.000 kr, inget som i nuläget kan rymmas i
skolans budget.
• Skolans utemiljö: Mest utbud för barn med boll intresse. Önskemål om
fler gungor. Rektor tar med sig detta, planerar tillsammans med eleveran
en översyn av skolgårdsmiljön och hur denna kan förbättras.
• Resursfördelning: Fråga kring budgetering och fördelning av resurser.
Rektor svarar att ambitionen med fördelningen är att alla årskurser skall
få bra grundförutsättningar gällande lärartäthet och lärandemiljö

•
•
•

•

(gruppstorlek, lokaler). Viss prioritering sker till F-klass och åk 1 gällande
personalresurser för att skapa bästa möjliga skolstart. Lärare i respektive
årskurs deltar i beslut om i vilket ämne man skall förlägga tid med arbete
i mindre grupper. Om nya förutsättningar uppkommer finns möjlighet till
omfördelning av resurser (personal, tid, lokaler) eller andra lösningar för
att skollagen uppfylls.
Städning: Förbättringsåtgärder vidtagna, fortsatt kommunikation med
ISS sker gällande tider för städning.
Rekrytering lärare 3A: flera sökande behöriga lärare finns, tillsättning
planeras vara klart till vecka 45.
Skoljoggen: Sträckning – finns alternativ till löpning på trafikerade vägen
ut mot flygplatsen? (Carita tar med detta inför planering av nästa
skoljogg.) Önskemål om att vätskekontrollen återinförs (är redan
planerat).
Fritidsgympa: Önskemål att alla barn på fritids får ha detta 1gg/vecka.
Planeras nu i åk 1 endast varannan vecka. Finns fler tider att tillgå till åk
1? Alt annan aktivitet som främjar rörelse på denna tid – extra vistelse i
skolskogen? Frågan tar vi med tillbaka till Fritidsverksamheten.

6. Nästa möte
Den 27 november kl 18.30 i skolans personalrum.

Vid protokollet
Helena Rosen

