Jämshög Gränum skola, fritids och förskola
Samrådsgrupp

Protokoll från Samrådsmöte för Jämshög /Gränum
Tid:

Torsd. 4/5 2017 Kl. 18.00 - 20.00

Plats:

Gränum skola

Ärenden:
1. Genomgång av föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll godkändes. Inga frågor ställdes.
2. Lägesrapporter skola/fritidshem och förskola
Skola:
Johan presenterade höstens organisation. Vi släpper två 6:or
på ca 40 elever men vi tar emot en förskoleklass som är ca
26 vilket gör att vi minskar något i elevantal. Från ca 180 till
ca 170. Fritids slår nytt rekord med 100 barn. Vi kommer
därför organisera om med 3 fritidshem där det ena lyfts upp i
skolans lokaler. Representanterna berättade lite om vad som
är på gång i skolorna och på fritids.
Förskola:
Jämshög, Gränum: Alla avdelningar har fulla barngrupper.
Just nu pågår arbete med att ”hämta hem” de barn som tillhör
Jhg, Grä. Därefter kan de barn som står i kö erbjudas plats,
det beräknas vara klart i början av juni. Som det ser ut nu blir
det fulla barngrupper på alla avdelningar i augusti/september.
Tveksamt om alla får plats som önskar Jhg, Grä.
Ingrid Haglund har gått i pension. Rekrytering av personal
pågår till de vakanta tjänsterna. Två pooltjänster, vardera
75% ska fortsätta till hösten.
Sommaröppet är det på Vilbokens förskola v 29-32.
Studiedagar är det 21-22 september då förskolan håller
stängt. Marianne och Lena berättade lite om vad förskolorna
jobbar med.
3. Frågor och synpunkter från föräldrar och
personalrepresentanter.
Skolan/fritids
Förskolan
4. Tema : Trygghetsgruppen och Likabehandlingsplanen
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Trygghetsgruppen från Jämshög och Gränums skolor
presenterade sitt arbete som är knutet till Likabehandlingsplanen. De som representerade gruppen var
Ulrika Bengtsson, Elevassistent
Therese Pettersson, Lärarassistent
Kristina Karlsson, Fritidspedagog
Johan Tornberg, Rektor
Ieman Hantasch, Studiehandledare
Med i gruppen är även Maarit Johansson, Socialpedagog och
Petra Jeppsson, Kurator.
Den nya Likabehandlingsplanen kommer inom kort ut på
skolans hemsida samt Infomentor.
Förskolan har en liknande likabehandlingsplan som skolan
vilken personalen jobbar efter varje dag.

5. Aktuellt från utbildningsnämnden.
Nämnden har tillstyrkt att en modul ska placeras i Jämshög,
mellan förskolan och skolan för att rymma 2 fsk-avdelningar.
Beslut i kommunstyrelsen är inte taget, men har tillstyrkts av
KSAU. Lokalerna är förhoppningsvis på plats i januari 2018.
Migrationsverkets anläggning på Galaxen stänger redan i juli i
år. Det innebär förmodligen att trycket på nyinflyttning minskar.
Fortsatt finns ett stort antal nyanlända barn i alla våra verksamheter. Positiva synpunkter framfördes från föräldrarepresentanter om de nya eleverna och deras föräldrars engagemang. De tillför något positivt till kommunen och till våra
verksamheter även om arbetsbördan ibland är stor.
Skolavslutning för båda skolorna i Jämshögs Kyrka den 9 juni
kl 08.15.

6. Nästa möte blir den 5/10 kl 18.00-20.00 i Jämshögs matsal.

Vänligen meddela Jämshögs skolas exp. 0454-936 39 (Jessika
Åhman) om du eller din ersättare inte kan komma.
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