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Eddie Freij

Närvarande VPF-ombud se sep lista
Styrelse: Viktoria Fridén, Måns Hammarbäck, Conny Wassbjer, Eva Westerlund, Eddie
Freij, Niclas Henriksson
Personalrepresentanter: Ingegerd Svensson, rektor Furutå, Christel Öberg, elevassistent,
Ingemar Carlsson, lärare.

§1/08-09 Mötet öppnas.
Niclas hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat
§2/08-09 Val av ordförande till mötet.
Niclas Henriksson valdes till mötesordförande
§3/08-09 Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställs.
§4/07-08 Val av sekreterare och justeringsmän.
Till sekreterare valdes Eddie Freij och till justeringsmän valdes Conny Wassbjer
och Åsa Björkman Jönsson.
§5/08-09 Uppföljning från senaste samrådsmötet.
Niclas påtalade en uppskattning för vad som gjorts efter Bokenhusets flytt och
VöfAB´s arbete med aktivitetsområdet. Styrelsen skickar ett tack till
larry.nilsson@kommun.vaxjo.se
Frågan kring ny placering av cykelställ vad Torparskolans parkering togs upp igen.
Ingegerd tittar vidare på det.

Några rastfaddrar har fallit ifrån och nya eftersöks. Allmän uppmaning till att leta
ibland släkt och vänner.
Frånvaro
Ingegerd tog upp en diskussion kring frivillig-/ofrivillig frånvaro. Ingegerd
berättade om arbetet med policy och handlingsplan och visade upp ett
arbetsmaterial. Samrådet förde en allmän diskussion kring problem, konsekvenser
och riktlinjer.
§6/08-09 Skriftliga omdömen
Ingegerd informerade om det kommer att ges skriftliga omdömen i samtliga
årskurser utifrån IPU (Individuell UtvecklingsPlan) som tas upp vid
utvecklingssamtalet. Enligt Ingegerd blir det ingen större skillnad från tidigare.
Det är fortfarande otydliga mål.
§7/08-09 Aktiviteter
Nästa samrådsmöte blir den 25/11 kl.19-21 i personalrummet, Furutåskolan.
Pärmarna och informationstavlorna är på gång
§8/08-09 Förväntningar personal/föräldrar – skyldigheter/rättigheter
Arbetet fortlöper i gruppen. Avstämning vid nästa samrådsmöte
§9/08-09 Samråd med rektorn
Se tidigare inlägg från Ingegerd.
§10/08-09 Övriga frågor
Frågan kring Furutåskolans profilering togs upp. Styrelsen har diskuterat
konkurrensen från andra skolor, exempelvis från den som ska byggas på
Campusområdet. VPF-styrelsen kommer fortlöpande att diskutera och återkomma
under kommande samrådsmöten.
På fredagar kan barnen köpa glass på Fritids, vilket kan uppfattas som ett
problem. Vi diskuterade bl.a. om rättviseaspekten mellan barnen.

Ordförande tackar samtliga deltagare för visat intresse.
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