SAMRÅD Vilboksområdet
Vilboksskolan matsal
Datum 2017-05-09
Närvarande: Se bilaga
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Jonny Andreasson hälsar välkomna och öppnar mötet.
Presentation – laget runt. Rektor Eva som är ny berättar lite om sig själv.
§ 2 Föregående minnesanteckningar
Förgående minnesanteckningar gicks flyktigt igenom och lades till handlingarna.
§ 3 Lägesrapport samtliga verksamheter
Förskolan

Som det ser ut idag har vi 124 barn inskrivna på Vilbokens förskola och 35 barn på
Jägaregatan.
Jag vet dock inte om hur det blir till hösten. 9 avdelningar som nu eller 7 st Vilbokens
förskola bara.
28 barn i kö på nya dexter till hösten på Vilboksområdet. Förmodligen kommer inte alla
dessa kunna erbjudas plats på Vilboken utan några kommer få erbjudande om Ekeryd där
det finns platser efter renoveringen en bit in på hösten.
Planering av lokaler och rekrytering av personal pågår för fullt.
Erbjudanden om förskola till nya barn kommer så småningom ev. ngt försenat i år pga.
lokalfrågan och flera renoveringar som är bra att genomförs.
Hösten 2017:
35 femåringar, våra tankar är att vi kommer att vara i två grupper men inskrivna på samma
avdelning. Innelag och utelag kommer att varvas. Detta hänger på att vi kan tillsätta mer
personal. Vi har en underbar utemiljö och kommer erbjuda mer pedagogisk verksamhet ute.
Vid för dåligt väder har vi våra temarum att tillgå.
Förändringar framöver blir vårt nya arbetssätt. ”Ett hus allas barn.”:
Fler gemensamma aktiviteter i våra gemensamma utrymmen.

All personal har fått ngt av temarummen som sitt ansvar.
Vi har nu så smått börjat planera kring rummen och vad som ska erbjudas där för barnen.
Personalen har fått ett nytt schema som innebär att vi arbetar mer över
avdelningsgränserna. På morgonen och eftermiddagen efter kl 15.15 slår vi ihop oss.
Detta innebär att vi har tätare personalbemanning under den tiden på förmiddagen när vi
har som flest barn. All personal är på plats redan 8-8.30 med undantag för ngn dag och
personal.
Femåringarna blivande förskoleklassbarn:
5-årsavdelningen och 5 åringarna från de andra avdelningarna kommer att bekanta sig med
varandra och med skola och fritids.
Femåringarna har besökt Vilboksskolan vid två tillfällen och har ett tillfälle kvar.
Överlämningsmöte mellan personalen har börjat. Vi över lämnar barnens utvecklingsprocess
i grupp och enskilt.
Förskolechef, rektor och elevhälsoteamet hade överlämningsmöte i fredags. Vi diskuterar
personal och resurser och ev. annat som berörda behöver ha vetskap om.
Föräldrar och barn kommer att bli inbjudna till öppet hus på förskoleklassen.
Kvalitetsarbete:
Avdelningarna arbetar med sina prioriterade mål från i höstas tagna från Lpfö.
Den årliga utvärderingen kommer att ske nu i juni.
Sommarförskola:
Sommarstängningen kommer att ske 29-32 i år. Vilbokens förskola har öppet för de barn
som ej kan ordna annan omsorg. Vi bemannar med ordinarie personal som vill arbeta och
med kända vikarier. Man måste söka sommarförskola på länken som ligger ute på nya
dexter.
Förskoleklass – skola och fritidshem
Förskoleklassen:
Förskoleklassen har 40 barn i sin grupp och har under året arbetat med olika tema samt med
ASL som betyder ”att skriva sig till läsning”. I stort sett alla utvecklingssamtal är klara.
Verksamheten bjuder in till en avslutningseftermiddag 31/5, se mer info på Infomentor.
Samarbete med 5-års gruppen har startats upp och verksamheten har Öppet Hus 21/6 och
27/6 för blivande förskoleklassbarn.

Skolan:
I skolan har det genomförts Nationella Prov i årskurs 3 och årskurs 6. Skolsköterskan har haft
hälsosamtal med åk 4. Svaren från eleverna visar på en hög trivsel i skolan men det finns
arbete att göra när det gäller språkbruket gentemot varandra.
Arbetet med kommande läsårsorganisation pågår för fullt. Mer information kommer
framöver via Infomentor.
Till hösten planeras det för fler elevdatorer för årskurs 5 och 6.
Vad gäller lokaler är det fortsatt mycket trångt på skolan. En del undervisning sker i icke
ändamålsenliga lokaler och matsalen är mycket trång och det påverkar ljudnivån och
trivseln.
Skolavslutningen är fredagen den 9 juni klockan 12.15 i Jämshögs kyrka, inbjudan kommer.
Fritidshemmen
Verksamheten pågår för fullt, det är många barn inskrivna på alla tre fritidshem.
Fritidshemmens Dag kommer har firats på Dannfältet i eftermiddags, en uppskattat inslag i
samarbete med elever från Barn och fritidsprogrammet på Nordenbergsskolan
§ 4 Aktuellt från utbildningsnämnden

Nya och större lokaler är en ständig fråga eftersom vi växer i kommunen.
Budgetprognosen som gjordes nu i april visar på ett minus. Kan förklaras med eftersläpning
av bidrag från Migrationsverket.
Brännaregårdens förskola ska renoveras under hösten 2017 vilket innebär att barnen från
förskolan ska vara på Myrans förskola under tiden.
Dygnet runt avdelningen Månen kommer att öppnas i aug-sept. på Ekeryd för att ta emot de
barn i kommunen som söker utökad tid, dvs. barnomsorgstid innan 6.30 och efter 18.30.
§ 5 Frågor och synpunkter från föräldra- och personalrepresentanter

Golven på Vilbokens förskola – slitage på byxor. Tarkett undersöker vad som ev. kan göras,
ska komma på besök. Miljögolv giftfritt, halkfritt – vid behandling ej giftfritt och halare.
Fråga från förälder angående ergonomi vid datoranvändning då främst i skolan. Diskussioner
kring detta. E-sportprogrammet från Nordenbergsskolan kanske kunde komma och utbilda
lärare och elever kom upp som förslag.
Förälder på förskolan tog upp att sten vid infarten till parkeringen skymmer sikten. Detta ska
kollas upp och ev. åtgärdas.
Parkeringen och ytan utanför förskolan gård, hur ska man parkera?

I första hand på anvisade rutor men om det är fullt och man bara ska lämna eller hämta går
det bra även på den andra ytan. Dock ej framför köket där det står varuintag.
Föräldrar med barn på skolan tar att det är svårt att hitta p-plaster vid lämning och hämtning
av barn. I rondellen där lämningar ska ske är det skyltat med förbjudet att stanna. Rektor
kontaktar ansvarig på kommunen för att se om det finns lösningar på problemet.

§6 Nästkommande möten

Nästa möte 2017-10-18 kl. 18.00
Med vänlig hälsning Björn, Johnny, Eva och Cecilia.

Bilaga 1:
Närvarolista för samrådsmöte 2017-05-09
Johnny Andreasson UBN
Björn Söderdahl UBN
Michael Henriksson UBN
Cecilia Lennartsson Förskolechef Vilbokens förskolor

Eva Areschoug Mårtensson Rektor Vilboksskolan
Mikael Henriksson Ordför. Utbildningsnämnden
Marita Salenius förskollärare Lönnen/Humlan
Madelene Håkansson 4e, Linden
Jennie Nilsson 2e
Liz Liljengren 3e
Tommy Kahlrot Fritids, 1e
Veronica Gullberg, Boken
Jessica Sulasalmi, Tallen
Katarina David Persson – personalrepr.
Antonia Klep – personalrepr.
Chatarina Bengtsson Festis, 3e
Pia Olofsson – personalrepr.

