Föräldraråd Östra Lugnets skola
2016-04-19
Närvarande: Föräldrarepresentanter från alla klasser förutom åk 6, Klas Persson (rektor),
Emma Linderholm (biträdande rektor), Anne-Lie Janén Hammarberg (arbetslagledare),
Cecilia Värn Jönsson (arbetslagledare), Johanna Nordin (arbetslagledare).


Information från Klas angående Kommunens verksamhetsmål och hur skolans
organisation är uppbyggd för att arbeta mot målet.
Nämndens verksamhetsmål: ”Barn och elever i våra verksamheter känner trygghet
och trivsel. De får det stöd och den stimulans som krävs så att de kan utveckla sina
förmågor så långt det är möjligt och så att deras kreativitet, engagemang,
nyfikenhet förstärks och utvecklas. Ett fördjupat och dokumenterat analysarbete
på alla nivåer leder till slutsatser som ligger till grund för att uppnå detta”.
Se även Internbudget utbildningsförvaltningen Växjö Kommun 2016



Arbetslagsledarna berättar om hur arbetslagen arbetar mot målet. Arbetslagsledarna
träffar skolledning ca en gång per vecka i ledningsgruppsmöten. Varannan vecka
rapporterar arbetslagsledarna i operativa möten hur arbetet mot målen fortgår.



Skolans tillbyggnad går enligt plan. Slussen mellan nya och gamla byggnaden är gjord.
Det är tänkt att tillbyggnaden ska smälta in så mycket som möjligt. Åtta nya klassrum
kommer att stå klara till hösten. 550 elever kommer att kunna få plats på Östra
Lugnets skola.



Innemiljö – nya kontor har byggts vid entrén, matsalen kommer att byggas ut för att
skapa 30-40 platser till. Vid denna byggnation kommer Torget att stängslas in. Behov
av ljuddämpning i matsalen diskuterades. Förslag finns att ljudabsorbenter köps in
och sätts på väggarna och att avskärmningsväggar köps in för att skapa en bättre
ljudmiljö.



Nytt städbolag (Förenade service) kommer att städa skolan från och med 2016 08 01.



Utemiljön – Elevrådet kommer att vara med och utforma hur skolgården ska
utvecklas.



Bilsituationen diskuterades. Hur kan situationen bli bättre på morgonen? Hur kan
frågan lyftas?



Skolan har arbetat fram följande policy:
Mobilpolicy
Cykelpolicy

Läxpolicy
Policy för Östra Lugnets strukturerade undervisning
Dessa finns att läsa inom kort på skolans hemsida.


Likabehandlingsplanens prioriterade mål visades. Planen finns att läsa på skolans
hemsida.



Ett önskemål från förälder kom upp att information om läget i klassen inte alltid
beskrivs på klassens blogg. Diskussion kring detta visade att det ser olika ut mellan
olika klasser. Bra om denna fråga kan tas upp på klassernas föräldramöten istället.
Frågan tas även upp av skolledning via ledningsgruppen.



Önskemål om mer variation av det som serveras vid mellanmålet på fritids kom upp.
Skolledning tar med frågan till matbespisningen.



Skolan behöver fler rastfaddrar. Det beslutades att skolan använder hemsidan till att
söka fler personer som kan vara intresserade av detta viktiga uppdrag.

Protokollet sammanställt och skrivet av Emma Linderholm

