Jämshög Gränum skola, fritids och förskola
Samrådsgrupp

Protokoll från Samrådsmöte för Jämshög /Gränum
Tid:

Torsd. 5/10 2017 Kl. 18.00 - 20.00

Plats:

Jämshög skola

Ärenden:
1. Tema:
Skolans elevhälsoteam var inbjudna och presenterade sitt
utvecklingsarbete på skolan som handlar om att utveckla
elevhälsoarbetet på skolan. Förskolan berättade även hur de
jobbar med elevhälsa. Ny informationsfolder om elevhälsan
finns på skolornas hemsidor.
2.

Genomgång av föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll godkändes. Inga frågor ställdes.

3. Lägesrapporter skola/fritidshem och förskola
Skola:
Elevantalet har minskat med 10 elever i Jämshög från förra
läsåret och det beror till största del av att vi hade många åk
6:or som nu blivit 7:or. I Gränum har vi minskat med 2 elever
förutom att förberedelseklassen avvecklades pga att
familjerna flyttade till Stockholm. På fritidset i Gränum är man
drygt 30 barn och i Jämshög knappt 100 barn. I Jämshög har
vi öppnat ytterligare ett fritidshem och detta berättade Robin
Berntsson mer om. Vi är inne i flera utvecklingsarbeten där
Johan och Helené lyfte upp Språk och kunskapsutvecklande
arbetssätt, Elevhälsoarbetet och Miljöskolan som de större
insatserna. Johan berättade om att aktuella insatser utifrån
likabehandlingsplanen handlar om trygghetsteam,
rastaktiviteter, samsyn kring regler, temadag med kultur och
religion. Helené berättade lite om vad som jobbas med i
klasserna i Jämshög och Camilla berättade lite om Gränums
skola. Fritids representanterna drog också lite om sitt arbete.
Förskola:
Gränum barnantal;Klöverängen 5, Äppellunden 20, barn i kö.
Rödhult barnantal; Har efter sommaren blivit några enstaka
platser lediga pga flytt från Jämshög, de kommer att fyllas på i
höst.
Två pooltjänster är tillsatta på 75% vardera.
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Alla förskolor i Olofströms kommun har kommit med i
Läslyftet. Det är en kompetensutvecklingsinsats genom
Skolverket i språk-, läs- och skrivutveckling.
Vi kommer att jobba med Läslyftet hösten 2017 och våren
2018.
Margareta och Christina gav en nulägesrapport om respektive
förskola.
Julöppet 27/12-5/1 .Avdelningarna samarbetar och slås ihop.
Studiedagar: 8/1 och 12/3.

4. Frågor och synpunkter från föräldrar och representanter
Det finns en oro för vägen till och från skolan. Det togs upp att
föräldrar kör fort och att barnen är ouppmärksamma. En
önskvärd åtgärd är ett farthinder på De Ungas väg innan
skolan på 30 sträckan. Johan har framfört detta till berörda på
kommunen nu. En hastighetstavla som visar aktuell hastighet
kommer att sättas upp. En representant framförde önskemål
om att jobba med konceptet Balanserade barn. Helené som
representerade skolan berättade att man har precis börjat titta
på detta. Skapande skola, var tog det vägen? Undrade en
representant och det föll bort detta året berättade Johan. Fler
bänkar i skogen önskas och att man städa undan de gamla
trasiga som någon slängt ner mot ån. Johan har bett
Göran(vaktis) att undersöka detta. Göran kommer att montera
fasta bänkar vid grillplatsen i skogen och han kör och slänger
de trasiga.
Frågan om läxhjälp för Gränumsbarnen kom upp. Johan
berättade att skolskjutsen inte ingår i bidraget och skulle vi ta
av bidraget till bussen så skulle det inte bidraget täcka
kostnaderna för tjänsten. Om extra skolskjuts ska sättas in så
måste det komma ett politiskt beslut på detta och Johan
bollade över frågan till politikerna som ska titta på det.
Familjekväll/föräldramöte önskas för blivande åk 4 när
Jämshög och Gränums åk 3 slås ihop då man vill lära känna
varandra. Önskemålet framförs till lärare på mellanstadiet och
de får ta ställning till om man vill hålla i detta eller om det ska
ske via föräldrainitiativ.
5. Aktuellt från utbildningsnämnden.
Förvaltningen har ny chef från 1 september; Ingegerd
Carlsson, tidigare rektor i kommunen och senare samordnare
för elevhälsan. Vi har en nygammal rektor i Kyrkhults skolverksamhet Camilla Trasthe Prytz som återvänt från en
rektorstjänst i Älmhults kommun.
Nämnden har enhälligt slutit upp bakom satsningen på Mat &
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miljöskola i Gränum. Medel finns avsatta för driftskostnader
redan under 2017, för investering i utekök under 2018 och för
driftskostnader. Arbetet med miljöprofilen har redan påbörjats.
Budgeten fastställs av fullmäktige i slutet av november.
Ubn valde att inte fastställa sin del av budgeten vid förra
mötet 2 okt utan vi låter förvaltningen och rektorerna bearbeta
underlaget ännu ett varv, så att vi i sista minuten kan ta ett
välgrundat beslut om budget vid nämndsmötet den 6 nov.
Vi har problem med att rymmas inom den budgetram som vi
ursprungligen tilldelades och som ligger på ca 10 mkr utöver
2017 års budget. Vi ska komma ihåg att vi i våra verksamheter har mer än 150 fler barn/elever, dvs. många fler
förskoleavdelningar och vi fyller f.n. våra skolor till bristningsgränsen. Under 2016 och 2017 har vi fått en hel del pengar
från Migrationsverket och staten för att täcka kostnader för
nyanlända i våra verksamheter. En del av det stödet upphör
när elever/barn får sina personnummer. Det ekonomiska läget
har varit och är fortsättningsvis svårt att beräkna. Inför 2018
kommer det att bli omfördelningar och t.o.m. någon
neddragning men knappast några uppsägningar.
Vid förra samrådet informerades om en tillbyggnad av
förskolan med två avdelningar i en modul från årsskiftet
2017/18. Vår ordf. har tillfälligt stoppat planeringsarbetet för
detta eftersom det kommit nya siffror om köerna till förskolan.
Många barn var registrerade i flera köer och ett antal har
flyttat från orten. När vi har allt på plats tas beslut. Kanske blir
inte tillbyggnaden alls av.
6. Nästa möte blir tisdagen den 13/2 kl 18.00-20.00 i Gränums
skola. Vänligen meddela Jämshögs skolas exp. 0454-936 39
(Jessika Åhman) om du eller din ersättare inte kan komma.
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