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Presentationsrunda



Reflektioner från föreläsningen med Mats Trondman
Bra föreläsningen där Mats pratade om hur mycket som har förändrats i samhället. Det var
mycket skratt, blandat med allvar. Det är en utmaning att vara förälder.
Mats lyfte även fram hur viktigt det är att föräldrar samarbetar med skolan. Man måste träna
på att bli bra på saker och detta gäller även skolarbetet.
Ska föräldrarådet ha en återkommande föreläsning varje höst? Ett förslag som diskuterades
var att ta hit en föreläsare som pratar om sociala medier.



Skolverkets reformer
Från och med den 15 april i år är det obligatoriskt att kartlägga nyanlända elever i
grundskolan.
Sedan den 1 juli 2016 är det obligatoriskt att använda skolverkets bedömningsstöd i svenska,
svenska som andraspråk samt matematik i årskurs 1. Detta bedömningsstöd ska vara en hjälp
att tidigt identifiera elever som har svårigheter men också identifiera elever som behöver mer
stimulans.



Statistik
I lärarförbundets rankning på alla kriterier (resurser, utbildade lärare, lärartäthet) kommer
Emmaboda på plats 88 (av 290 kommuner, i den korrigerade versionen). När det gäller
resurser plats 42, utbildade lärare plats 127, lärartäthet plats 5, friska lärare plats 13 och lön
plats 275.
Alla som fullföljde sin gymnasieutbildning inom 3 år – plats 3.



Trafiksituationen runt Bjurbäcksskolan
Finns en oro hur det ska bli när den nya förskolan öppnas. Redan i dagsläget är det mycket
trafik runt skolan. Önskemål och tankar om ny parkering lyftes: Det kommer att bli väldigt
trångt med så många fler som ska hämta och lämna.
.
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Nya förskolan
Man börjar flytta in innan jul och verksamheten öppnar den 9 januari. Den 19 december
kommer föräldrar att bjudas in på en rundvandring i de nya lokalerna. Mikaelsgårdens barn
flyttar in först. Barn födda -12 planeras vara kvar på Regnbågens förskola.



Edwise
Klagomål på hur Edwise fungerar och att systemet inte är användarvänligt för föräldrar.
Skolledningen påpekade att man måste gå in via emmaboda.se och sedan använda sig av bankID för att nå den säkerhet som önskas. Skolledningen lovade dock at framföra problemen
vidare.



Mobiltelefoner i skolan
En diskussion om eleverna ska få ha med sig telefoner till skolan. Kommunikation krävs
mellan lärare och föräldrar. För tillfället är det endast åk 5 och 6 som får använda mobiler
under rasterna.



Likabehandlingsplan
Några föräldrar tycker att de får väldigt lite information när incidenter uppstår. Detta ska tas
upp på nästa arbetsplatsträff för all personal på Bjurbäcksskolan F-6.
Bjurbäcksskolans likabehandlingsplan ligger på hemsidan och det finns tydliga rutiner hur man
går till väga om incidenter uppstår.



Skadegörelse
Under våren och sommaren har skolgården runt Bjurbäcksskolan F-6 varit ett tillhåll för
ungdomar. Både skadegörelse och nedskräpning har varit ett problem. Det förkommer även
att man kör in motorfordon på skolgården.
Några åtgärder är att vuxna rör sig i området att på kvällspromenaden gå förbi och visa sig.
Även att skolgården kan blir bättre upplyst på kvällstid.



Övrigt
Föräldrar anser att det är önskvärt att polisen kan komma till skolan och informera om olika
saker.
Nästa möte den 30/11 -16.
Vid protokollet Marie Persson

