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Vilboksskolan
2018-05-22, klockan 18.00–20.00
Närvarande. Se bilaga
§1 Mötets öppnande
Ordförande Johnny Andreasson hälsade alla välkomna till läsårets sista
samrådsmöte och vi började med en presentationsrunda.
§2 Information från Kostenheten.
Annette Svensson från kostenheten gav en kort information kring maten
som serveras i förskola och skola. Alla tillagningskök är KRAV- certifierade
och 34.66% av alla inköp är ekologiska. Förskolans mat lagas på plats
vilket innebär ett mycket litet matsvinn eftersom kockarna kan planera hur
mycket mat som sätts ut i matsalarna till skillnad om mat skickas ut till olika
avdelningar. När det gäller maten till skolan tillagas huvudkomponenterna
på Högavång och skickas ut varje dag. Matsvinnet på skolan är 12.9 gram/
elev och dag. Snittet i kommunen är 21.4 gram/elev och dag.
Annette serverade dagens fisksoppa samt ett vegetariskt alternativ till
deltagarna i mötet. Tack till kostenheten!
§3 Från föregående protokoll
Förskolan: Stenen som skymmer in och utfart vid förskolans parkering ska
åtgärdas, detta är ännu ej gjort. Men personalparkeringen vid
Tåkasjövägen är nu påbörjad och ev. i samband med det kommer ngt att
göras med stenen.
Skolan: inget att ta upp.
§4 Lägesrapport från verksamheterna.
Skolan:253 elever för tillfället och nu är det i slutet av termin och många
schemabrytande aktiviteter i alla klasser. Nationella Proven klara i åk 3 och
åk 6. Många goda resultat. Åk 1 och åk 2 slutför bedömningsstöd från
Skolverket i svenska och matematik. Arbetet med SKUA fortsätter i alla
klasser.
Skolavslutning i Jämshögs kyrka 15 juni klockan 11.45, program kommer.
Fritidshemmen har fortsatt många barn inskrivna. Fritids för de yngre
barnen arbetar mycket med natur och miljö. Festis för de äldre barnen
arbetar med värdegrund och trevligt sätt.
Sommarfritids för hela kommunen på Vilboken under veckorna 28-31.
Förskolan: Ny assistent på förskolan är Sara Karlsson som även är på
skolan. 60 % på förskolan och 40 % på skolan. Pedagogerna som är
Läslyftare har precis i dagarna avslutat sin utbildning i Läslyftet. Förskolan
ser goda resultat i verksamheterna och vi ska nu hitta ett bra arbetssätt för
att fortsätta med arbetet även under nästa läsår. Vi kommer ta hjälp av
Läslyftare för att sprida till sina kollegor.
Barn och personalplanering inför hösten är just nu det mest prioriterade för
förskolechefen och för personalen ligger utvärderingen i snar framtid.
Vi fortsätter att använda 7 avdelningar på Vilbokens förskola samt
Jägaregatans 2 avdelningar för våra äldsta barn femåringarna. Den
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arbetsformen har fallit väl ut och det är besöksdag där på torsdagen 24/5
för barn och föräldrar om så önskas.
Årets föräldraenkät i Qualis är nu slutförd och vi har ett högt resultat på
svarande 124 st. av 158 st. har svarat. En kort sammanställning från den
är: att personalen upplevs som fantastisk, engagerad personal, personalen
har fokus på utveckling och lärande. Det som upplevs som en
utvecklingsmöjlighet är att föräldrar vill ta del av planerandet i
verksamheten och få ta del av utvärderingen. Detta vill vi förbättra och bra
forum för det är att medverka vid föräldramöten. Det som var mindre bra i
enkäten var att lokalerna Lönnen på Jägaregatan inte ansågs vara
ändamålsenlig efter verksamheten. Där har vi har gjort ett stort arbete för
att barnens inflytande ska få ta plats, anpassa och förändra i lekmiljöer,
reflektera över arbetssätt och förändringar i det. Vi arbetar alltid efter
barnens bästa och efter de förutsättningar vi har gör vi vårt bästa.
§5 Frågor från föräldrar och personal
En förälder undrar över varför åk 6 eleverna inte haft prao-dagar när andra
skolor haft det? Vilboken gjorde bedömningen att det handlar om
möjligheten att hitta praktikplatser, ansvar för eleven och att vi har så
mycket att göra i skolan så därför har vi inte haft det.
Val till profiler på Högavång vållar bekymmer när inte postgången fungerar
och när en del kommer in på valda alternativ och någon elev känner att
man blir ”utan kompis” i den nya klassen. Rådet är att kontakta Högavång
för samtal om detta.
Diskussioner kring solskydd och vatten för barnen på förskolan sommartid.
Våra tydliga riktlinjer där är: Utevistelse 11.00–14.00 sällsynt och då i
skuggan. Solkrämer -barnen ska vara insmorda på morgonen helkropp,
om föräldrar vill att vi kompletterar med solkräm gör vi det efter mellanmål
innan utevistelse (medtages egen solkräm med barnets namn på).
Solskydd övrig tid är dungen på gården, under våra sovtak och parasoller
som komplement.
Brandövning på förskolan diskuterades igen, vi håller fast vid vårt gamla
beslut att endast öva med personalen. Rutiner och handlingsplaner för
personal om brand skulle uppstå finns och alla uppdateras kontinuerligt på
dessa. Techmedico –HLR utbildning bedrivs vart 3:dje år för personal
tillsvidare - visstid och poolerna, vi arbetar också för att ge nya vikarier i
verksamheten denna utbildning.
Ekologisk frukt på förskolan, all frukt förutom vindruvor som nu också tagits
bort är ekologiska på förskolan.
§6 Höstens organisation
Skolan kommer fortsatt vara två parallellig. Klasslärare åk 1 blir Pia
Olofsson och Anna-Carin Johansson. Blivande åk 4 elever får Margit
Kotkamaa och Marianne Sandberg som klasslärare. Marie Lang kommer
att vara tjänstledig under hösten för att prova annan tjänst. Två nya lärare
har anställts, Linda Prytz och Annika Svensson. Fortsatt annonsering efter
specialpedagog.
Gällande lokaler väntar vi på besked om en modul alternativt en
nybyggnation till skolan.
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§7 Utvärdering av läsåret.
Skolan kommer att arbeta med utvärdering av läsåret veckan efter att
eleverna har slutat skolan. Då kommer vi att diskutera våra fokusområden
samt följa upp betygen i åk 6.
Förskolan fortsätter att arbeta fram sin organisation och hoppas bli klar
inom kort.
§8 Aktuellt från Utbildningsnämnden
Komvux presenterade sin verksamhet på senaste mötet, det är en
skolform som växer i omfång och antal elever. Berit Clifford chef för
elevhälsan lämnar sin tjänst 180601. Budget 2018 visar på ett underskott
som till stor del kan förklaras med mindre asylpengar. Rektorer och
förskolchefer ska medverka på kommande möte och redogöra för sina
enheter och budgetläget. Trots minussifforna säger UBN att inga
neddragningar är aktuella.
§9 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse, önskar Glad Sommar och avslutar
mötet.

Närvarande:
Linda Svensson
Katarina David Persson
Antonia Klep
Erika Hagström
Jennie Nilsson
Emily Stred Palander
Ida Johansson
Åsa Ingemansson
Tommy Kahlroth
Diana Petek
Jessica Sulasalmi
Anna Svensson
Kristina Lilja
Sara Axelsson
Madelene Håkansson
Pina Colicchlo
Linda Ohlsson
Marina Viberg
Björn Söderdahl
Johnny Andreasson
Cecilia Lennartsson
Eva Areschoug Mårtensson
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