SAMRÅD Vilboksområdet
Vilboksskolan matsal
Datum 2017-10-18, klockan 18.00-20.00
Närvarande: Se bilaga

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Björn Söderdahl hälsar välkomna och öppnar mötet.
Presentation – laget runt.
§ 2 Föregående minnesanteckningar
Förgående minnesanteckningar gicks igenom.
Golven Vilbokens förskola åtgärdas genom att svetsa fogar och slipa hela golvet så
ytan poleras och förhindrar slitage på barnens kläder.
Stenen vid infarten till Förskolan skymmer sikten. Förslag på spegel andra sidan
vägen.
Skolan har fortsatt bekymmer med för få parkeringsplatser. Det är ett förslag skickat
till Samhällsbyggnadsförvaltningen om att ta bort skylten med förbud att stanna i
rondellen.
Ergonomi för eleverna- IKT pedagogen och idrottsläraren kommer att informera i
klasserna med start i årskurs 5 och 6 om vad eleverna bör tänka på när det gäller
arbetsställning och datorer.
§ 3 Lägesrapport samtliga verksamheter
Förskolan
Som det ser ut idag har vi 144 barn inskrivna på Vilbokens förskola 1-4 år, varav 39
barn i femårsgrupp på Jägaregatan.
Barn i kö till våren är för närvarande 14 st. Men kön är dock väldigt föränderlig ibland
från dag till dag.
Förändringar framöver blir vårt nya arbetssätt. ”Ett hus allas barn.”:
Fler gemensamma aktiviteter i våra gemensamma utrymmen har vi haft.
All personal har fått ngt av temarummen som sitt ansvar.
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.
Grön Flagg har vi valt ett nytt område som är Livsstil och Hälsa. Kickoff i måndags.
Vill lyfta våra poolare som gör ett fantastiskt arbete när ordinarie personal är sjuk
eller lediga. André, Mira och Marwa. Har ni säkert träffat.

Femåringarna blivande förskoleklassbarn:
5-årsavdelningen på Jägaregatan har blivit jättebra. Trots att en del barn fick byta
lokaler igen har de tyckt att detta är ”den bästa förskolan jag varit på”.
Anpassningen till femåringarna pågår ständigt och pedagogerna försöker utöka
barnens inflytande och delaktighet mer och mer.
De besöker flitigt Vilbokens förskola både vad det gäller utemiljön dagligen men även
temarummen används. När 1-4 åringarna går ut så går femåringarna in.
Lunchen äter de på Vilbokens förskola och efter lite justeringar tidsmässigt så flyter
det på bra. Inga väntetider i kön vid maten eller vid borden.
De är otroligt duktiga på att ta hänsyn till de yngre barnen och känner sig stora när
de kommer ner till oss. De får även chansen att leka med ”gamla kompisar”.
Några yngre barn från Vilbokens förskola har även vissa eftermiddagar gått upp till
Jägaregatan för att leka i annan miljö.
Vi har börjat spåna kring och utveckla ngn form av 4 årsträff.

Kvalitetsarbete:
På studiedagen skrev alla avdelningar sin arbetslagsdeklaration- det de ska arbeta
med det kommande året. Detta kommer att presenteras närmare på Föräldramötet
6/11.
Avdelningarna arbetar med sina prioriterade mål i år har Vilbokens förskolor samma
mål Språkutveckling. Kommer till språkutveckling senare i programmet.
Föräldramöte Vilbokens förskolor:
Inbjudan kommer inom kort. Vi vädjar till fler att ta del av den viktiga information som
ges den kvällen. Det är också viktigt att ta den chansen att kunna diskutera med
pedagogerna om arbetet på avdelningen i barngruppen. I år blir det två delar, en del
gemensamt på Stora Torg och sedan på respektive avdelning.

Förskoleklass – skola och fritidshem
Vi har sammanlagt 264 elever, varav 37 går i förskoleklassen. Fortsatt en del in- och
utflytt i de olika klasserna. 142 barn är inskrivna på de tre fritidshemmen.
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Utvärdering av överlämnande från förskolan till förskoleklass har gjorts och
övergången för barnen har fungerat mycket bra. Pedagogerna träffas för att
planera upp fortsatt arbete under våren.
Övergång mellan förskoleklass och årskurs 1 har också gjorts. Här finns
synpunkter på att barnen i förskoleklassen behöver träna på att åka till
simhallen och byta om till idrotten innan de börjar i årskurs 1. Allt för att
underlätta för både barn och vuxna.
Alla föräldramöten är klara och i stort sett alla utvecklingssamtal.
Nationella prov för årskurs 6 börjar i november och för årskurs 3 på
vårterminen 2018.
Fortsatt vikarie i musiken, Renata Michalak arbetar vidare på den tjänsten.
Studiedag för fritidshemmen måndag 30/10. Pedagogerna kommer att delta i
en föreläsning gällande fritidshemmens förtydligade uppdrag i läroplanen
(Lgr11). Jourfritids på Brännaregården.
Skolan har studiedag 30 november.
Julavslutning fredag 22 december i Jämshögs kyrka, återkommer med tid.
Rapport från fritidshemmet för elever i åk 1 och 2- nu har de nya barnen hittat
sin plats på fritids och börjat komma in i rutinerna. Leken är ett viktigt inslag för
de yngsta barnen och även skapande verksamhet får stort utrymme på fritids.
Senaste temaarbetet har handlat om hösten och måndag 23/10 bjuder man in
föräldrarna till Drop-in fika, då finns det möjlighet att se barnens alster. Livsstil
och hälsa är ett annat temaområde som fritids arbetar med och i det arbetat
används idrottshallen flitigt.
På Festis har det börjat nya barn som går i årskurs 3. Man arbetar med
”Trevligt sätt”, hur vi är och uppträder mot varandra. Inbjudan pågång till
Öppet Hus som blir den 23/11.
Som förälder är det mycket viktigt att man meddelar när man lämnar och
hämtar sitt fritidsbarn, allt för att vi ska vara säkra på vilka barn som är på
plats.
Verksamheterna har fyra kvalitetsområden som vi fokuserar på under
innevarande läsår; Värdegrund, Bedömning, IKT och Språkutveckling.

§ 4 Aktuellt från utbildningsnämnden
Budget det som är mest angeläget just nu. Vi ligger på minus. Beror på flera olika
faktorer bl.a. asyl och de bidrag vi fått, felräkning i budget från år 2016 osv.
Inga stora besparingar kommer att genomföras, beslutade investeringar kommer att
genomföras. Däremot finns det en del satsningar som skjuts på framtiden alternativt
minskas ner.
Inga besparingar på personal utan lärartätheten består.
Modulerna i Jämshög kommer inte att bli av eftersom behovet inte är så stort längre.
Budgeten är ej klar än, helheten ska vara klar 6/11 2017.

Tema Språkutveckling:
Förskolan:
Hela Olofströms kommun är med i SKUA.
Våra olika stadier inom skolan arbetar på olika sätt.
Förskolan har valt ngt som heter Läslyftet. Läslyftet kommer från Skolverket där vi
sökt och blivit beviljade pengar som går till bl.a. handledare för pedagogerna.
Handledare i vår kommun är Malin Sundgren språkpedagog och Charlotte Fristedt
Vik. förskolechef i Kyrkhult.
En pedagog/avdelning är Läslyftare. De går på träffar ca 1 ggr/månad. Blandade
grupper från hela kommunen. Där diskuteras och redovisas uppgifter som man gör
hemma på sin förskola. Den som är Läslyftare engagerar övriga pedagoger och ger
info så att alla kan arbeta med detta.
Vi har också blivit beviljade pengar för en del litteratur och en studiedag med
föreläsning till våren.
Vad har vi då gjort och vad går det ut på?
I Läslyftet har vi valt Läsa och berätta. Det är det som ska utveckla våra förskolebarn.
Det görs på olika sätt och i olika miljöer. Vi har nyss kommit igång, alla Läslyftare har
varit på sin första gruppträff. Men jag ser i verksamheten att det har hänt mkt.
Intensivt arbete och nya kunskaper som sprids på ett klokt sätt ger bra resultat.
Vilbokens förskolor har alla avdelningar språkutveckling som sitt prioriterade mål men
de arbetar olika efter barns intresse och behov såklart. Ngn avdelning arbetar mkt
med motorik, vi använder motorik som metod för att nå vårt språkmål.
Tecken som stöd TAKK för det talande språket har vi börjat med och även mkt bilder.
Vi lär oss samma tecken på hela förskolan, några få i taget.
På årets föräldramöte kommer våra språkpedagoger i kommunen att föreläsa lite om
språkets betydelse för barn. Tips och idéer till föräldrar/vårdnadshavare.
Skolan:
Olofströms kommun är en utav 23 dialogkommuner i Sverige som via Skolverket fått
möjlighet till fortbildning för skolans pedagoger i samarbete med Stockholms
Universitet och Nationellt centrum för svenska som andraspråk.
Sex handledare är utsedda och dessa fortbildar sig inom området och har sedan
ansvar för utbildningen på hemmaplan till sina kollegor.
Projektet kallas SKUA – språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det handlar
bland annat om att utveckla metoder för Tala- Läsa-Skriva som hjälper eleverna att
förbättra sina kunskaper. Eleverna ska utveckla sina förmågor när det gäller att
Lyssna- Läsa-Skriva- Samtala och reflektera kring uppgifter och sitt eget lärande
både enskilt, i par och alla tillsammans (EPA= enskilt, par, alla)
Syftet med projektet är att få en hög och likvärdig kvalitet i våra skolor, få fram goda
kunskapsresultat för eleverna samt verka för det kollegiala lärandet.

Pedagogerna deltar i föreläsningar, läser litteratur, skriver läsloggar, genomför
uppgifter i sina klasser och träffas både på respektive skola men även tillsammans
med pedagoger från andra skolor för att reflektera och dela erfarenheter med
varandra, det kollegiala lärandet.
Rektorerna ingår i en utvecklingsgrupp tillsammans med handledarna och träffar
kursansvariga från Stockholm vid ett par tillfällen under projektets gång.
Projektet avslutas i januari för F-6 skolorna och därefter är det dags för Högavång
och Nordenberg att delta.
§ 5 Frågor och synpunkter från föräldra- och personalrepresentanter
Förskolan:
Handlingsplan och info till personal vid strömavbrott.
Diskussioner kring utrymningsövningar förskolan. Viktigast av allt är att personal har
de rätta kunskaperna och använder sig av handlingsplan som finns. Den uppdateras
2 ggr/år och när ny personal tillkommer.
Övning för att träna utrymning ska genomföras och kommer att förberedas noggrant
för att ingen av barnen ska bli rädd eller orolig.
Sprid info angående föräldramöte och hur viktigt det är att delta. Varför så låg
uppslutning undrar förälder? Vi på förskolan har försökt ta reda på detta då föräldrar
vill och ska komma men färre och färre dyker upp. I år kör vi föreläsning av våra
språkpedagoger och därefter info på respektive avdelning. Mötet vara endast 1,5
timmar och vi hoppas på stor uppslutning.
En fråga om mellanmål på fritids lyfts upp – Risifrutti. Hur nyttigt är det och vad kostar
det? Rektor undersöker och återkommer.
§6 Nästkommande möten
Nästa möte 2017-02-12 kl. 18.00
§7 Mötets avslutande
Björn tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Med vänlig hälsning Björn, Eva och Cecilia.
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