Protokoll Johansfors Föräldraråd, Broakulla

2018-04-18

Närvarande: Mariana Svensson (F-klass), Katarina (personal Videbacken), Liselott Jonsson (personal
Solgläntan), Camilla Lundgren (Solgläntan), Lotta Lejon Stenberg (åk 2-3), Laila Dånge (rektor), Eva
Ekdahl (åk 2-3), Petra Jensen (åk 1), Anna Gunnarsson (Solgläntan), Jessica Fornander (Videbacken),
Inga-Lill Sandqvist (bitr.förskolechef).
Frånvarande: Mikael Albrektsson (åk 4-6), Mattias Johansson (åk 4-6), Helene Gustavsson
(Solgläntan), Dennis Randewall (åk 1), Anna-Linda Gabriel (åk 5), Anders Jansson (F-klass), Peter
Jonsson (Videbacken), Emma Alm (åk 4-6)
Ordförande: Lotta Lejon Stenberg
Sekreterare: Eva Ekdahl

1. Genomgång av föregående protokoll 2017-11-14
2. Ny information
Förskolor
Solgläntan:












Den nya budgeten innebär personalneddragningar, även för förskolorna. Vilket innebär
att personalen minskar till hösten, från 3,9 i tjänst till 3,0 i tjänst. Särskilt stöd behålls.
Övervåningen har organiserats om för att ge det utrymme som förskolan behöver. Detta
har gjort att det nu är lättare att dela in barnen i mindre grupper.
De äldre barnen är på övervåningen som är döpt till Solen och på nedervåningen som är
döpt till Gläntan där håller de yngre barnen till.
20 barn är maxantal på Solgläntan. I dagsläget är det dock 21 barn inskrivna, gäller
endast för ett par månader.
Det blir 18 barn inskrivna till hösten som det ser ut i dagsläget.
Inskolning är påbörjad av de barn som ska börja Förskoleklass till hösten.
Barnen har varit på teater.
Föräldramöte på måndag den 23/4.
Vårrunda sker vecka 21-22. Föräldrar och syskon är välkomna att se vad barnen har
arbetat med under året.
De yngre barnen arbetar just nu med djur och natur. De äldre barnen arbetar med bygg
och konstruktion.
Värdegrundsarbete med fokus kompisar sker kontinuerligt.

Videbacken:




44 barn är i dagsläget inskrivna med personal på 6,9 i tjänst.
Till hösten blir det 42 barn vilket innebär färre personal.
Det finns 4 avdelningar på Videbacken vilka arbetar med olika teman:
- Skalmans barn arbetar med årstiderna och tycker om att uppträda
- Brumelisas barn arbetar med temat att bygga kojor

-




Bamses barn har haft ett flertal inskrivningar som tagit sin tid men i dagsläget
arbetar de med garnbollar
- Lilleskutts barn de utforskar utegården där de hämtar inspiration för vidare arbete
inomhus
Arbete med solskydd ute på gården är påbörjat.
From den 1 januari 2018 har Videbacken tillgång till det rum som användes av
pensionärerna. Rummet är omgjort till ett experimentrum.

Fritids & Skola
1. 97 elever är inskrivna i skolan. Extra personal är tillsatt.
2. Budgeten går minus vilket innebär att alla delar påverkas, både inom skola och kultur.
3. Lindås föräldraförening har bjudit in politikerna till ett föräldramöte på Lindås skola den 15/5
för att diskutera varför budgeten ser ut som den gör gällande skolorna i kommunen.
4. Det finns utsedda skolfaddrar bland politikerna i kommunen där även Johansfors skola har
två faddrar. De har dock inte varit och hälsat på.
5. I dagsläget blir det 15 elever som börjar Förskoleklass till hösten som då blir obligatorisk.
Föräldramöte sker den 16/5 för de vårdnadshavare som berörs.
6. Dörrar mellan klassrummen behöver ljudisoleras. Nya dörrar är beställda.
7. Nya utrymningsdörrar är uppsatta.
8. Ny skoladministratör är på plats, Emma Pettersson.
9. Lisas tjänst är tillsatt med Johanna Holm.
10. Ny timplan inför för de olika ämnena.
11. Nytt språkval startar från åk 6 då eleverna kommer åka till högstadiet i Emmaboda en
gång/veckan, för 80 minuters lektion. Detta kommer även innebära en ny organisation kring
läsinlärning för F-klass för att den röda tråden ska kunna följas under åren.
12. Elevenkät genomförd angående trygghet, kunskap och delaktighet.
13. Överlämning från åk 6 till åk 7 har påbörjats.
14. De nya läsårstiderna inför höstterminen finns nu utlagda på kommunens hemsida.
15. Semesterschemat för personalen är på gång. Fritids är stängt veckorna 28-31 då fritids
istället erbjuds i Emmaboda.
16. Det kommer klämdagar framöver. Vårdnadshavare – lämna in vad som gäller angående
fritids dessa dagar.
17. Fritids kommer genomföra en föräldrafika den 8/5 då eleverna kommer sälja fika.
18. I stort sett är det enbart ekologiskt mat som serveras på Fritids utan tillsatt socker i. Vid ett
antal tillfällen serveras det på mat/fika med socker i.
19. Önskemål har framkommit om att frukt ska erbjudas till eleverna. Ekonomin finns dock inte.
20. Skolbussarna. Fortsatta problem med att barn skriker, använder fula ord och konstant
trycker på stoppknapparna i bussarna.
21. Belysning för stora parkeringen. Tekniska har börjat undersöka vilka möjligheter som finns.
22. Specialkost. Vårdnadshavare ringer Ekebo för beställning och avbeställning gällande
specialkost.
23. Toalettbesök. I dagsläget finns det elever som hellre håller sig hela dagen än att använda
toaletterna på skolan. Vårdnadshavare – prata med ditt barn för att hitta lösningar. Ta det
med personalen som kan gå med eleven eller finnas i närheten om så behövs.

24. Angående personalen på Fritids så har det varit mycket sjukfrånvaro vilket nu innebär att det
behövs fler vikarier till vikarielistan. Vet man någon som skulle vara intresserad och lämplig
så kontakta expeditionen på skolan. Arbetstiderna som gäller är mellan 12.45 – 17.00.
25. EFTERLEVS INTE: Gällande barnens säkerhet. Det är totalförbjudet att köra förbi skolan, även
efter skoltid. Endast vaktmästaren har tillåtelse att köra och parkera framför skolan. Skyltar
är uppsatta. Ta hänsyn till allas våra barn! Polisen kan komma att bli ombedd att kontrollera
att skyltarna följs.
26. Arbete pågår gällande fler lokaler för klassrum och fritids då elevantalet ökat och kommer att
öka till hösten 2018. Ökningen kommer att hålla i sig under ett antal år framöver vilket gör
att det behövs en permanent lösning. Tekniska har tittat på olika alternativ som kommer
presenteras i början av nästa vecka. Det behövs dock ett beslut snarast för att det praktiskt
ska kunna vara genomförbart när höstterminen startar i augusti 2018.
27. Instrumentalundervisningen. Skolverket godkänner inte att elever går ifrån samma
ämneslektion varje vecka för instrumentalundervisning. Detta på grund av de antal timmar
som är uppsatta för varje ämne och elev under ett läsår. Laila och Kulturskolan ser nu över
huruvida instrumentalundervisningen kan förläggas på raster alternativt efter skoltid.
28. Vårfest torsdagen den 24/5 klockan 18.00.
29. Utvärdering av Likabehandlingsplanen.

3. Nya frågor









Serveras det enbart svenskt kött till barnen/eleverna? Camilla Lundgren kontaktar
kostchefen gällande ursprungsland för kött, fisk samt kyckling.
Serveras barn/elever halvfabrikat?
Låsta dörrar. Kommer vara låst tillsvidare. Laila har tagit upp frågan med elever under
elevrådsmötet som ansåg att de kände sig trygga med låsta dörrar.
Parkeringen för vårdnadshavarna har varit kaosartat vid hämtningsdags under en längre
period. Fulla parkeringsplatser har gjort att vårdnadshavare fått ställa sig vid sidan om vilket
lett till att bilar blivit inparkerade och utrymmet för att vända i stort sett varit obefintlig.
Enligt Laila kommer personalen hädanefter att parkera nere vid stora parkeringen, med
undantag för den personal som öppnar och stänger på dagarna.
Vem beslutar om starttid vid skolavslutningen? Anledningen till att skolavslutningarna startar
vid olika tider är på grund av logistiken kring musiker, restid för rektor samt tillgänglighet av
lokaler.
Vilka rutiner finns det för de elever som av olika skäl inte kan/får närvara vid
skolavslutningarna? Får dessa vårdnadshavare information om vad en skolavslutning
innebär? Varför avslutningen sker i kyrkan? Varför en präst talar och i så fall om vad, då
undervisningen enligt skollagen ska vara icke-konfessionell, dvs med inga religiösa inslag?
Laila kommer be arabisktalande personal att skriva ner information om hur skolavslutningen
ser ut här i Johansfors skola, förklara varför den sker i kyrkan och att det är rektorn som
behåller kontrollen över avslutningens utformning för att alla elever ska kunna delta. Det är
av vikt att det kommer fram att det handlar om en icke religiös tradition, storleken på lokal
samt att alla ska kunna känna sig välkomna.

Angående händelsen i december förra året då två barn blev kidnappade:
Föräldrarådets representanter anser att skolan agerade på ett bra och snabbtänkt sätt.
Vårdnadshavarna till övriga elever fick snabbt information om att något hade hänt och att ett möte
var insatt för att vårdnadshavarna skulle få möjlighet att ställa frågor samt få mer svar. Med tanke på
att skolan fick rekommendationer av polisen att i ett första läge inte yttra sig gällande information
som kunde försvåra polisens sökningsarbete, så anser föräldrarådet att skolan hanterat allt på det
bästa sätt som de kunnat.

•
-

Föräldraansvar. Prata med era barn om språkbruk och attityder gentemot varandra.
Vad för slags negativa ord använder barnen till varandra, i skolan, hemma eller på träningen
som kan vara kränkande?
Vem/vilka använder kränkande ord? Hemma, skola, fritidsaktiviteter mm.
Vilka ord är kränkande?
Vad betyder orden?
Hur används orden?
I vilka sammanhang används kränkande ord?

-

Vad kan vi som vårdnadshavare och lagledare göra för att bryta detta?

Nästa Föräldraråd:
Sker i september, mer information kommer.

Välkommen!
Är du nyfiken på vad som tas upp och diskuteras på dessa möten så är du varmt
välkommen att delta. Vi håller mötena i skolans personalrum, 3 våningen, kl 18.00.

