Jämshög Gränum skola, fritids och förskola
Samrådsgrupp

Protokoll från Samrådsmötet för Jämshög /Gränum
Tid:
Plats:

Tisdag. 13/2 2018 Kl. 18.00 - 20.00
Gränum skola

Hans Jonsson hälsade välkommen och öppnade mötet.
1. Genomgång av föregående mötesprotokoll.
Vi återkopplade till föregående mötesprotokoll. Förra gången
önskade man att något gjordes åt fortkörningen vid skolan.
Johan beställde en fartkamera. Representanterna tycker att
det har blivit bättre. Förra gången efterfrågades skapande
skola. Nu har Jämshög/Gränum och Kyrkhults skolor sökt
bidrag för året 2018 och det blir något med skapande och
värdegrund. Vi kommer få ett färdigt paket. Johan berättade
att bänkarna som låg slängda vid ån nu är bortforslade. Förra
gången frågades det efter läxhjälpen för Gränums mellanstadiebarn. Eftersom bussarna går när de går så blir det
bekymmer för de som inte kan få skjuts hem efter läxhjälpen.
Johan tog upp ett förslag om att erbjuda läxhjälp via Skype.
Representanterna tyckte detta lät intressant och vi kommer
jobba fram ett koncept som får testas till hösten och sedan
utvärderas.
2. Tema : Miljöskola
Maria Johannisson berättade om hur arbetet med miljöskolan
framskrider. Bygglovet är nu klart för uteklassrummet.
Byggstart vet vi inte ännu. Maria berättade om arbetet med
Grön Flagg och källsortering och Hedi Koskela berättade hur
förskolan jobbade med detta. Bränneriets vänner från
Gränum var inbjudna som gäster och pratade om samarbetet
med skolan gällande potatisprojektet.
3. Lägesrapport skola/fritidshem och förskola
Johan berättade om att mellanstadiet ska åka till
Vångabacken den 28/2. Team Rynkeby kommer fredagen v
12 och genomför skolloppet som är till förmån för
barncancerfonden. Mer information om detta kommer inom
kort. Johan berättade om att moderna språk kommer att
införas från höstterminen 2018 för åk 6 och mer information
och val kommer ut till åk 5 eleverna inom kort. Johan
berättade om den stadieindelade timplan som börjar gälla från
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hösten. Likabehandlingsplanen håller på att utvärderas och
nya kartläggningar håller på att genomföras. Kvar i den gamla
planen är en temadag i maj samt trivselrasterna rullar vidare
med stor framgång. Den nya likabehandlingsplanen
presenteras i maj på skolornas hemsidor och på InfoMentor.
Johan berättade om Digitaliseringen som nu förtydligas i våra
styrdokument. Mycket av utvecklingsarbetet under nästa läsår
kommer att handla om detta.
I nuläget finns det en ledig plats på Gränums förskola, 10
barn börjar förskoleklass till hösten, barn står i kö och vill
börja from augusti. I Jämshög är det fullt, 21 barn börjar
förskoleklass till hösten, barn står i kö och vill börja from
augusti.
Både Gränum och Jämshög är i startgroparna med
Instagram, avdelningarna har kommit olika långt.
Ett flertal pedagoger kommer under våren att gå tre tillfällen
och lära sig TAKK(Tecken som Alternativ och Kompletterande
Kommunikation.)
Läslyftet fortgår på alla avdelningar. Studiedag 12/3.
Sommaröppet på Vilbokens förskola v 28-31. Anna-Jenni och
Heidi presenterade vad som händer och arbetas med på
förskolorna.
4. Frågor och synpunkter från föräldrar och
personalrepresentanter.
Det kom en fråga om hur vi tänker kring att det är mycket
barn på Rödhults fritidshem. Johan och Lena berättade om
den nya lokalen som skall börja användas. Taket på Rödhult
är nu utbytt med nya ljudabsorbenter vilket har gjort ljudmiljön
bättre.
Det kom önskemål om att barnen ska ha hjälm när de åker i
Bettys backe. Vi från skolan tyckte det lät som ett bra förslag.
Representanterna menade att föräldrarna kunde skicka med
sina barn hjälm när det är dags för pulkaåkning. Vi kom
gemensamt fram till att det ska gälla alla barn, små som
stora. Det önskades läxhjälp på fritids då föräldrar som jobbar
sent har svårt att hinna hjälpa sitt barn när de kommit hem.
Detta är inte lätt att organisera då fritids har planerade
aktiviteter och det kan vara svårt att hinna med. Kanske kan
det finnas någon stund på den sena eftermiddagen som de
kan få sitta med läxan och få hjälp i mån av tid som
pedagogerna hinner. Det lyftes ett förslag om att ge läxan på
fredagar för hela nästkommande vecka. På såvis har man
helgen möjlig för att hjälpa sitt barn med läxan. Det lyftes igen
att parkeringen utanför Jämshögs skola och förskola är full
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och det är svårt att hitta plats. Johan svarade att detta är ett
ärende som är lyft uppåt och vi vet inte i nuläget vad det
resulterar i.
Förskolebrevet lyftes- föräldrar vill få information om hur vi
arbetar med det på förskolan. Anette mejlar ut information om
det till föräldrarna. Föräldrar upplever att vikarier inte presenterar sig, de önskar att det är samma vikarie hela tiden.
Anette berättar att förskolan använder sig av bemanningsenheten som ringer in vikarie åt oss. De bokar samma vikarie
på ett ställe så långt det är möjligt vilket kan vara svårt när
många är sjuka och lediga samtidigt. Anette var i kontakt med
dem senast förra veckan och lyfte precis dessa frågor.
Bemanningsenheten har ett dokument som förskolecheferna i
kommunen delgivit dem, där det står vad vikarierna behöver
informeras om innan de kommer ut i förskoleverksamheten.
Anette tar det en vända till med bemanningsenheten. Förslag
kom att personal kan använda namnskyltar, detta är redan på
gång.
5. Aktuellt från utbildningsnämnden.
Utbildningsnämnden gläds åt att miljöprofileringen av
Gränums skola fortsätter. Våra verksamheter kommer nu in i
en lugnare fas med elev-/barnantal i förskolan som närmar sig
det normala. Inför hösten är det ca139 barn i förskoleklass
som går över i åk 1 (normalt ca 100). Förra årets ekonomiska
utfall var ca 22 Mkr sämre än budget, en budget som redan
när den fastställdes var i underkant. Underskotten beror i stor
utsträckning på missbedömning av det ekonomiska utfallet av
ansökningar till Migrationsverket och Skolverket med anledning av det ökade antalet nyanlända barn/ elever. Bara en del
av det negativa utfallet beror på ökade kostnader i själva
undervisningen. Så slutsatsen är att ledning och personal
trots allt haft god koll på både undervisning och ekonomi.
Vi gläds åt att kvaliteten i undervisningen är fortsatt god.
Tjänsten som kvalitetssamordnare, som inte funnits sedan
Thomas Jarbo slutade hösten 2015, har återbesatts med
tidigare rektorn på gymnasiet, Daniel Stjernquist. Komvux har
ny rektor, Annika Appelros, som ersatt Agneta Jönsson som
gått i pension.
6. Nästa möte 8 maj i Jämshögs matsal kl 18.00-20.00
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