Jämshög Gränum skola, fritids och förskola
Samrådsgrupp

Protokoll från Samrådsmötet för Jämshög/Gränum
Tid:

Tisdag 23/10 2018 Kl. 18.00 - 20.00

Plats:

Gränums skola

Hans Jonsson hälsade välkommen och öppnade mötet.
1. Genomgång av föregående mötesprotokoll.
Vi återkopplade till föregående mötesprotokoll. Johan
berättade om den nya sambedömningsmodellen som håller
på att tas fram inför vårens nationella prov i åk 6. Namnskyltar
för personalen har kommit och snart har alla fått sina. De ska
bäras när man är i tjänst på skolan/förskolan. Kommer även
för vikarier och besökare inom kort. Detta är en åtgärd för att
tydligare se vilka som eventuellt är obehöriga att röra sig på
skolorna. Samverkan mellan skola och förskola i Gränum är i
full gång och det handlar främst om miljöskolearbetet. I
Jämshög har vi haft svårt att hitta tiden för samverkan.

2. Lägesrapport skola/fritidshem och förskola
Jämshögs fritids 89 inskrivna barn på de totalt 3
fritidshemmen. Elevantalet på skolan är 167.
På Gränums fritids finns 30 barn och det brukar ligga och
pendla kring 30. Elevantalet är 37 elever.
Rödhults förskola har i nuläget en plats ledig, Gränums
förskola har 4 platser lediga. I januari är det fullt på båda
förskolorna.
Förskollärartjänster i Gränum och Jämshög kommer att
annonseras ut inom kort.
Studiedagar 7/1 och 19/3 2019.
1 juli 2019 träder den nya läroplanen för förskolan i kraft. Nytt
inskrivet är bl.a. ordet undervisning, barns integritet, lyssna till
högläsning och hållbar utveckling.
På Rödhult jobbas det utifrån temat skapande och i Gränum
natur och miljö.
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3. Frågor och synpunkter från föräldrar och
personalrepresentanter.
Det kom upp en del frågor om kosten. En dag i veckan är det
helvegetariskt. Detta är ett steg i att minska på köttkonsumtionen och på så vis förbättra för miljön. De 4 andra dagarna i
veckan så finns vegetariskt som alternativ. Någon gång har
huvudrätten tagit slut och det har endast varit det vegetariska
alternativet kvar. Detta ska Johan framföra till Joakim Nilsson
som är kostchef. Om det är några funderingar kring maten så
går det bra att höra av sig direkt till Joakim.
Föräldrar saknar samarbetet mellan fritids och köket såsom
t.ex småkockarna. Johan har bokat möte för att diskutera fler
samarbetsmöjligheter framöver och vi ser vad det resulterar i.

4. Aktuellt från utbildningsnämnden.
Ny tillförordnad förvaltningschef är Nicklas Ridström, som
hyrs in under tiden för rekrytering av ny ordinarie förvaltningschef efter Ingegerd Carlsson. Ingegerd, som varit sjukskriven
från sommaren p.g.a. makens sjukdom, har övergått till en
vakant tjänst som chef för elevhälsan som hon haft tidigare.
Hon har börjat den här veckan på deltid.
Som ni sett i tidningarna är förskolebarnen från Brännaregården tillbaka i den renoverade förskolan efter en tid på
Myran.
Ekonomin har varit svår att styra p.g.a. ett stort antal sökta
statsbidrag och ett fortsatt behov av resurser för nyanlända
barn. Årets resultat ser ut att bli negativt med ca15 Mkr, något
bättre än årsresultatet år 2017. En ram för 2019 års budget
har satts till ca 303 Mkr vilket är 15 mkr över det här årets
budget och i samma storleksordning som det beräknade
utfallet för det här året. Förvaltningsekonomer och rektorer/
förskolechefer arbetar som bäst på att lägga driftsbudget
inom den ramen. Nämndens tanke är att reservera ett antal
miljoner som disponeras av nämnden och förvaltningsledningen för oförutsedda behov. Budgeten kommer att
fastställas av Ubn den 7 nov.
Revisorerna konstaterar att det är ojämnt med behörig
personal bland kommunens skolenheter, bäst i Gränum ca 86
% och sämst på Hgv 60 %.
Höstens kommunalval leder till att vi från årsskiftet bl.a. får en
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ny utbildningsnämnd. S har ingått ett valtekniskt samarbete
med KD och V vilket innebär att dessa partier får något ökad
representation i Ubn. L och Mp förlorar sina platser i
fullmäktige och får ingen representation i nämnden.
5. Tema: Mat och Miljöskola
Vi ville ha hjälp av föräldrarepresentanterna för att få tips om
hur vi kan locka till oss fler elever med vår profil. Uppgiften
såg ut å här;

Du som förälder får en lapp i lådan om en ny Mat- och
Miljöskola/förskola i kommunen.





Vad hade det behövt stå på denna lapp för att du
skulle göra ett skolbyte hit, förskoleplaceringsönskan?
Vad lockar
Vad krävs

Tänk brett, stort, önsketänk och obegränsat
Vi fick in så mycket goda tankar och jag tackar alla för ert
engagemang i detta. Här nedan kan du ta del av vad som
framkom. Kommer man på något mer så går det bra att
närsomhelst kontakta oss och lägga till fler saker.
Sikta på att ha upp till åk 6 så det är mer långsiktighet i
skolgången trodde några var viktigt om man vill byta skola.
Några kompletterade med att det är nog bra om Jämshög
också profilerar sig till viss del och att man har utbyte mellan
skolorna så kanske mellanstadiet åker upp till Gränum och
har vissa lektioner i t.ex No och Teknik för att det ska bli en
helhet i skolenheten. Johan la till att även de andra skolorna i
kommunen och även för den delen andra kommuner också
ska få lov att komma till Gränum och genomföra vissa undervisningsmoment och använda uteklassrummet och det som
kommer att finnas här. Johan har också ambitionen att
Gränum ska vara för Olofström vad Kreativum är för Karlshamn. Tänker du No och Teknik så ska man tänka Gränum.
Vi håller på att testa NTA konceptet i Jämshög och Gränum
just nu och är positiva till detta. Johan jobbar för att få in detta
i hela kommunen och i så fall vill vi utgå ifrån Gränum med
dels materialförvaringen men också fortbildningar och
nätverkande mellan pedagoger.
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Föräldrarna tror att det är viktigt att vi erbjuder någon form av
samordnad skolskjuts från t.ex. Olofström så alla föräldrar inte
behöver köra själva. Detta skulle också vara viktigt ur miljösynpunkt. Fortbilda personalen inom det aktuella området tror
man på. Maria och Camilla berättade om hur inspirerade de
blivit när de var i Karlskrona på 2 dagars utbildning i
utepedagogik. Samarbeta med andra aktörer tror man är
viktigt. T.ex. med gårdar runt omkring så vi kan ha tillgång till
djur. Man tror att kor, hönor, kaniner, grisar och får kan vara
lockande. Vi samarbetar med Bränneriets vänner och Naturskyddsföreningen idag men vill såklart utöka med flera. Ett
förslag var att få uppdaterade kartor över omgivningen och
samarbeta med orienteringsklubb och sätta ut kontroller av
olika slag. Man tror att det är viktigt med PR och ett förslag
var att spela in en reklamfilm som vi kan länka till via bl.a. vår
nya hemsida som vi snart släpper.
Man tror det är viktigt att se matens väg från jord till bord.
Egenodlad mat och att barnen får i sig bra mat tror man kan
locka en del. Man tycker det är attraktivt med en liten skola
med små grupper och hög lärartäthet. Det är familjärt och
nära kontakt. När det närmar sig skolval så kan man bjuda in
till öppet hus för att visa upp verksamheten. Man tror att det
är bra att jobba med hållbar utveckling, återvinning och att
göra studiebesök. Detta tror man leder till ökad förståelse och
respekt för miljön och varandra.
6. Nästa möte blir den 9/4 kl 18.00-20.00 på Jämshögs skola i
vår. Kallelse kommer när det närmar sig.
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