Jämshög Gränum skola, fritids och förskola
Samrådsgrupp

Protokoll från Samrådsmötet för Jämshög/Gränum
Tid:

Tisdag. 8/5 2018 Kl. 18.00 - 20.00

Plats:

Jämshögs skola

Hans Jonsson hälsade välkommen och öppnade mötet.
1. Genomgång av föregående mötesprotokoll.
Vi återkopplade till föregående mötesprotokoll. Johan
berättade om den nya organisationen för fritidshemmen som
gör att elevantalet jämnas ut på fler lokaler. Johan berättade
om att hjälmtvång har införts vid pulkaåkning i Bettys backe.
Läxhjälpen är under uppbyggnad och kommer att utvecklas till
hösten.
Anette har varit i kontakt med Bemanningsenheten och
framfört vårdnadshavares önskemål om att få samma vikarie
till avdelningarna och vikten av att vikarierna presenterar sig
för föräldrarna. Förskolebrevet – varje avdelning har genom
mejl och Instagram skrivit hur de jobbar med barns integritet
på just sin avdelning.
Namnskyltarna väntar vi fortfarande på.
2. Lägesrapport skola/fritidshem och förskola
Jämshögs fritids har minskat från vid årets start hade vi 86
inskrivna, nu 79. Vi siktar på att ha 4 fritidshem, 6-åringar,
1:or, 2-3 och 4-6. Fritidshemmen slås ihop senare på
eftermiddagen. Arne berättade om vinsterna med att lägga
upp det så här. Elevantalet på skolan är 143 elever + f-klass
24 elever=167 elever vilket är en minskning från för precis ett
år sedan då vi var 180. Några tappar vi till hösten p.g.a. flytt till
andra kommuner samtidigt som någon enstaka flyttar in.

På Gränumsbo fritids finns 29 barn och det brukar ligga och
pendla kring 30. Vi rekommenderar 4-6 elever till Jämshögs
mellanstadiefritids. Elevantalet är 33 elever och den nya Fklassen blir 10 st. Robin berättade om att på miljöskolan i
Gränum pågår potatisprojektet för fullt. Eleverna odlar och
tävlar med sina potatisar. Det pågår också temadagar inom
temat hållbar utveckling. Johan hoppas att bygget av
uteklassrummet kommer igång i september. Helen Jönsson
berättade lite övergripande om vad som är på gång i skolan.
Vårvandring, Blekingeresan, Temadag och nationella prov var
en del av det som nämndes. Johan berättade att skolavslutOlofströms kommun
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ningen är fredagen den 15/5 kl 8.15 i Jämshögs kyrka för
både Jämshög och Gränum. Vi samlas utanför Jämshögs
skola och går kl 08.00 mot kyrkan. Förra året drog avslutningen ut på tiden och därför har vi kortat programmet något
med målsättningen att hålla det till 45 minuter.
Jämshög - 20 barn börjar förskoleklassen. 21 platser lediga,
i dagsläget 16-20 barn som önskar plats på Rödhults
förskola.
Gränum - 10 barn börjar förskoleklassen. 12 platser lediga,
i dagsläget 9 barn som önskar plats på Gränums förskola.
Personalplanering är påbörjad.
Studiedagar 6-7 september.
Anna-Jenni berättade om Rödhults förskola, En Bokhörna
har invigts där alla barn fått höra en saga, de har firat
Världbokdagen, arbetet med läslyftet fortgår. Heidi berättade
om Gränums förskola, de har planterat olika växter som de
vattnar, sköter och lär sig om, studerar olika småkryp.
Arbetet med läslyftet fortgår.
3. Frågor och synpunkter från föräldrar och
personalrepresentanter.
Vi fick frågor om hur vi jobbar med sambedömning av
nationella prov. Johan berättade om kommunens modell, men
att den kommer att vidareutvecklas till nästa läsår med tänket
rättningsteam och avidentifierade prov för att försäkra sig om
likvärdig bedömning. Arne lyfte frågan om samverkansmöjligheter mellan skola och fritids och förskola. Hur kan vi få
bättre insyn i våra verksamheter. Representant tipsade om
modellen skuggning. Där man besöker varandra och skuggar
en medarbetare under en dag. Arne berättade om skolans
samtalsledargrupp där vi har ett forum för samverkan. Kan
förskolan medverka vid dessa möten med jämna mellanrum?
Något att fundera vidare på. Johan presenterade organisationen för nästa läsår. Fick en fråga om musikundervisningen
och den kommer att ske av klasslärare.
4. Aktuellt från utbildningsnämnden.
Det första kvartalets budgetuppföljning och prognosen för året
pekar emot att utbildningsförvaltningen har svårt att rymmas
inom budgetramen. Även om tillströmningen av nya elever
avtagit så finns ca 60 fler barn i skola och förskola jämfört
med ett år tidigare. Prognosen är osäker. En ny organisation
läggs för höstterminen och anpassningar görs för att försöka
uppnå budgetmålet.
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Stora insatser har gjorts i förskolor och skolor för att våra
barn/elever ska ha en hälsosam och stimulerande skolmiljö.
Det har kostat många miljoner och det påverkar naturligtvis
den totala kostnaden. Till hösten räknar vi med att Brännaregårdens förskola ska tas i bruk efter ombyggnad. Den snabba
löneutvecklingen bl.a. vid nyrekrytering har naturligtvis också
betydelse för kostnadsökningen.
I Gränum görs en efterlängtad renovering av toaletterna med
början redan innan sommarlovet.
5. Tema: Dilemman
Vi hade två diskussionsövningar som handlade om Kalas och
mobilanvändning.
6. Nästa möte blir på Gränums skola i höst. Kallelse kommer när
det närmar sig.
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