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Rapport från Skolinspektionens besök
Jerker inledde med att rapportera om skolinspektionens besök. Skolinspektionen delar upp besöken i
tre olika kategorier. Bas besök, breddat besök samt utökat besök. I Öjaby skolas fall rörde det sig om
ett basbesök där man fick mycket beröm för sin verksamhet. Inspektion har vid sin granskning haft
fokus på tre områden.
-

Att barnen når målen
Att barnen får det stöd som barnet behöver för att nå målet
Att barnen likabehandlas och att kränkningar motarbetas

Skolinspektionen kommer göra en granskning till i år och då kommer man fokusera på att granska
alla fritidshem. Detta kommer ske inom det närmaste.
Skolinspektionen informerades också av Jerker om traditionen att åka till England i sexan och arbetet
bakom att finansiera resan. Skolinspektionen hade inga invändningar mot hur man hade arbetat med
insamlingen till resan.
Tankar kring organisationen inför nästa år
Läsåret 2011/12 har skolan haft 11 klasser och det är precis vad skolan idagsläget har klassrum till.
Det går dock att utöka till 13 klassrum. Det är preliminärt 41 st barn födda 2006 som kommer börja
till hösten. Detta är fler än vad som finns i hänvisningsområdet vilket är väldigt kul för skolan.
Tankarna inför nästa år är att organisera de nya barnen i tre grupper som sedan kommer bli två
klasser. Nuvarande femmor som i dag är två klasser kommer gå ihop till en klass. Således kommer
det även nästa är vara totalt 11 klasser med över 240 elever.
På personalsidan är det några som går i pension till nästa läsår så nyrekrytering kommer ske av två
förskolelärare.
Konkurrensutsättning städ – hur går det?
Beslut är taget av kommunen om att konkurrensutsätta städet på skolorna. Offertsvar beräknas
inkomma inom den närmaste månaden. Det har varit diskussion om att även göra så med skolköken
men det är inte aktuellt.
Centralt placerad kostchef

Det har varit diskussion om att även konkurrensutsätta skolköken men det är inte aktuellt. Däremot
kommer man från kommunens sida tillsätta en kostchef som har ansvar för alla skolköken.
Kostchefen beräknas vara tillsatt den 1:a augusti.
Övriga frågor
Frågan om varför förskoleklasserna inte har några representation i samrådsgruppen framfördes.
Svaret var helt enkelt att det inte fanns någon förklaring till detta utan självklart kommer de också
bjudas in framöver.
Önskemål framfördes om att reservera de två främre raderna på skolavslutningen till sexornas
familjer eftersom det är sista året för dem och att de håller i mycket av avslutningen. Alla va eniga
om att detta va ett bra förslag bestämda att så skulle ske.
Inga övriga frågor!
Vid protokollet

Johan Sigvardsson

