SAMRÅD Vilboksområdet
Vilbokens förskola
Datum 2017-02-07
Närvarande: Se bilaga
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Jonny Andreasson hälsar välkomna och öppnar mötet.
§ 2 Föregående minnesanteckningar
Förgående minnesanteckningar gicks flyktigt igenom och lades till handlingarna.
§ 3 Lägesrapport samtliga verksamheter
Förskolan
Flytten över. Tack till personalen som gjort ett fantastiskt arbete med detta.
Stort tack till föräldrar som gjorde det möjligt för oss att få en extra uppstartsdag 10/1.
Vi har precis bott in oss, personal och barn känner sig trygga i lokalerna och utemiljön.
Just nu har vi 154 barn inskrivna i vår verksamhet. Vilbokens förskola 123 barn och Humlan/Lönnen
31 barn.
Under våren kommer ytterligare 5 barn till Vilbokens förskola och 3 barn till Humlan/Lönnen.
Humlan har för närvarande 8 barn från JHG och det kommer 2 till ganska snart.
Vilboksområdet har även tagit emot barn från Ekeryd och Brännaregården.
Vi ser att det är fler barn på kö under våren arbete för att lösa detta pågår.

Förändringarna sedan vi kom hit ner är:
Utesovet på våra trädäck.
Gemensamma måltider på de två torgen.

Förändringar framöver blir vårt nya arbetssätt. ”Ett hus allas barn.”:
Fler gemensamma aktiviteter i våra gemensamma utrymmen.
Arbeta mer över avdelningsgränserna.

5-årsavdelningen och 5 åringarna från de andra avdelningarna kommer att bekanta sig med varandra
och med skola och fritids.

Förändringar för föräldrar blir:
Hämtning och lämning av barn. Föräldrar får komma in på ngt av torgen för att hämta/lämna sitt
barn.
Ansvara för kläder och tillbehör på barnet/barnens hyllor. Att det som ska tas hem, tas hem post,
alster från barnen och dyl. och att det fylls på med extrakläder osv. Eget ansvar.
Respektera våra måltidstider, ej lämna eller hämta under våra måltider.
Allt detta för att barnen ska känna ett lugn och en trygghet och att personalen kan ägna sig åt
barngruppen eller det individuella barnet.
För att vara rädda om vår nya förskola – inga tossor utan ta av sina skor.

Arbetssätt:
Vi är precis i startgroparna men vi kommer att berätta om våra tankar kring arbetssätten och
rummen när vi går runt.
Avdelningarna arbetar med sina prioriterade mål från i höstas tagna från Lpfö.
Qualis har vi klarat av första omgången av vår självskattning.
Skolverkets enkät för föräldrar hängs upp på varje avdelning så ni kan ta del av resultatet.
Grundskolan
Kort sammanfattning om hur det ser ut på skolan just nu. Åk 5 har 20 arabisktalande elever. Falak
som studiehandledare i klassen. Karoliina som resurspedagog till åk 5. Åk 3 har fått en lärare till,
Mohammad. Lotsen från Vilshult har lagts ner och elever har flyttats till Viboksskolan. Även personal
har följt med.
Integrationspedagog anställd. Ska arbeta i åk1.
Nationella prov har startat för åk6.
Låg-och mellanstadiet har besökt ishallen och åkte skridskor, vilket är uppskattat hos eleverna.
Rättningsdag 15/2 för de nationella proven. Fritids har hand om eleverna.
Fritidshemmet
Fritidspersonalen berättade om sin verksamhet. Det finns möjlighet till idrott varje dag för eleverna
på fritids. De arbetar efter teman. Festis ska starta en teatergrupp. Fredagsmyset är uppskattat av
barnen. Då får de baka och se film. Vårdnadshavare uttrycker sin uppskattning över fritids arbete.
§ 4 Aktuellt från utbildningsnämnden
Förra årets budget gick 1,2 miljoner minus. Finns förklarliga skäl. Bla. stora ökningen av
barn/elevantal.

Miljö och naturskola profil på förskola och skolan i Gränum håller man på att ta fram ett förslag till.
En arbetsgrupp tillsatt för detta.
Johnny informerade om att Olofströms skolors gympasalar och dusch o omklädningsrum ska
renoveras inom kort.
Förskolorna Ekeryd och Brännaregården ska också genomgå renoveringar nu snart.
Ny rektor på Vilboksskolan kommer att bli Eva Areshoug Mårtensson. Arbetat både inom förskola och
skola i Olofströms kommun tidigare.
§ 5 Frågor och synpunkter från föräldra- och personalrepresentanter
Mycket frågor från förskoleföräldrar angående slitage på barnens kläder. Golvet på Vilbokens
förskola är lite strävt och sliter hål på barnens strumpor och byxor när de leker på golvet. Kundvärd
och Olofströmshus är informerade om detta.
Frågor från skolans föräldrar om dusch och omklädningsrum som nu är taget ett beslut på att ska
renoveras inom snar framtid.
Förälder lyfte frågan om hur många man får vara i ett klassrum. Uttryckte oro för åk 5 där hennes son
går. Det är ett stort tryck på Vilboksskolan då elevantalet ständigt ökar. Trångboddheten försvårar.
Frågan till nämnden lyftes om att få barack till skolan för att underlätta arbetet kring en bra och trygg
lärandemiljö. Det saknas rum för specialundervisning , SVA, gruppindelningar mm. Det behövs mer
yta till undervisning.
En förälder lyfte att det är dålig belysning längs gången mellan Sjöhästen och matsalen. Frågan tas
med till vår vaktmästare på skolan för åtgärd.
Föräldrar som lämnar och hämtar sina barn gör det nere vid rondellen. Inkörsel vid hyreshuset
Ingenjörsgatan. Parkeringen vid matsalen är en personalparkering. Information om detta finns på
infomentor.
En representant hade med sig från ngn förälder att skolans matportioner var för små. Diskussionen i
detta slutade med att barnen måste äta all mat inte bara tex. köttbullar utan även potatis och sallad.

§6 Nästkommande möten
2017-05-09 Vilbokens skola – matsal kl.18-20

Med vänlig hälsning
Johnny Andreasson, politiker
Eva Shelin, TF rektor
Katarina Fransson Pedagogisk ledare Vilboksskolan
Cecilia Lennartsson, Tf förskolechef
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