Protokoll föräldraråd 21 november - 17
Närvarande: Anna Hörling, Cecilia Ingvarsson, Anders Wittenberg, Lars Randell, Heidi Nestlén,
Christos Papadopoulos
Personal: Johanna A Sjöberg, Marie Persson



Trafiksituationen runt skolan och på skolområdet diskuterades. Situationen på
Konsulgatan är farlig för skolbarnen då många föräldrar stannar utmed vägen för att
släppa av sina barn. Vi önskar att all avsläppning sker på parkeringen vid Röda skolan
eller på parkeringen vid Bjurbäcksgatan. Detta för elevernas säkerhet.
Det har även förekommit buskörning på skolområdet. Detta har mest skett på
kvällstid men även under dagtid. Samtidigt finns det vissa transporter, ex matvaror,
som måste komma in på skolområdet. För att hindra buskörning men ändå göra det
framkomligt för transporter ska man försöka lösa detta genom att sätta upp nya
grindar och staket som gör det möjligt att köra in på skolområdet men även för att
förhindra olovlig trafik på skolområdet.



Under v 44 flyttades Kobran, GS (Grundsärskola) och FBK 1-6 till Röda skolans lokaler.
Det känns som om det kommer att bli bra och det frigör även rum på Bjurbäcksskolan
3-6. Dessa rum som nu står lediga på Bjurbäcksskolan 3-6 kommer att användas som
NO/Bildsal, grupprum och extra klassrum.



När det gäller personal kommer det inte att ske några större förändringar förutom att
några lärare kommer att gå upp i tjänst. Dessa procent kommer att fördelas i
klasserna.



De planerade rastaktiviteterna i F-2 huset har blivit en succé. Detta är något vi
kommer att vidareutveckla. I 3-6 huset har åk 6 någon planerad aktivitet varje vecka
som eleverna genomför med stöd av någon personal.



En diskussion runt Lärarförbundets rankning 2017. Emmaboda ligger bra till när det
gäller lärartäthet, friska lärare och resurser. När det gäller meritvärde i Åk 9 så ligger
Emmaboda på plats 256 (290). Som helhet ligger Emmaboda på plats 166 (290).
Bjurbäcksskolan 7-9 är med i skolverkets satsning ”Samverkan för bästa skola” så det
arbetas aktivt med att öka måluppfyllelsen i åk 9.



Förskoleklass kommer att bli en obligatorisk skolform hösten 2019.



Många elever kommer till skolan utan att äta frukost vilket gör att många att trötta
och hungriga redan vid första rasten. Det är svårt att koncentrera sig om man är

hungrig. Om man som förälder vet att ens barn har svårt att äta på morgonen så
skicka gärna med någon smörgås eller frukt till första rasten. OBS inga sötsaker som
kakor mm. Det är viktigt med bra mat och sömnvanor. Likaså att barnen äter i
matsalen. Det finns många rätter att välja på. Vi vill ha pigga elever så de kan lära sig
så mycket som möjligt.


Skolinspektionens trivselenkät till eleverna visar att Bjurbäcksskolan F-6 har bra
resultat som visar att eleverna trivs på skolan. Det som vi ändå ska arbeta med för att
bli ännu bättre är att öka eleverna inflytande, göra eleverna mer delaktiga i
utvärderingar och att ta vara på elevernas intressen.



Vi bokade vårens föräldraråd. Den 6/2 kl. 18.30 och den 22/5 kl. 18.30.



Avslutade med att sammanställa en maillista så att inbjudan och protokoll kan mejlas
ut. Ni som inte var med får gärna maila till: marie.persson@emmaboda.se så får jag
er mailadress också. Skriv föräldraråd och ert namn om det inte framkommer i
mailadressen.
Vid protokollet Marie Persson

