Samrådsmöte 181025
Brännaregårdens skola/förskola och Ekeryds förskolor.

Politikerna har ordet: Rolf Jönsson
Budgeten, den ekonomiska situationen för utbildningsnämnden, gått minus. Syftet är inte att dra ner
antalet pedagoger. Nämnden ska ta ut 7 miljoner att handha och användas till tex ett område med
fler barn med speciella behov tex, för oförutsedda händelser. Rektorer kan ansöka om detta och få
extra tillskott i kassan.
Var innebär detta för varje enhet i förhållande till idag? Något exakt svar kan ej ges på denna frågan.
Är det likvärdigt för alla? Beräknar en peng per elev istället. Gränums förskola har få elever, hur ska
de få det att gå ihop med resursfördelningsmodellen?
15 miljoner mer i budget i år för att täcka kostnaderna för att bedriva verksamheten. En orsak till
minus i budgeten är att man lagt för låg medellön för personalen i sina beräkningar.
Många flyttar till Olofström men vi fattas lokaler för att få minskning av barngrupper.
På Ekeryd finns en avdelning ledig men den behöver renoveras. Annars är hela skolan fylld med
förskolebarn.
En tom förskola/skola i Vilshult. Myran ska säljas.
Trafiksituationen utanför skolan: fungerar ej. Blir böter om man parkerar på avsläppningsplatsen.
Stigen genom skogen behöver skottas på vinter, den var tillfällig då man gjorde ombygg av p-platser.
Antingen ska den bort eller ska den fixas till ordentligt.
Förslag: Skifta buss och bil rondell.
Förskolans ”parkeringsrondell” har för få parkeringsplatser.

Nuläge Brännaregårds skolan
Uteklassrummet är färdigt för undervisning.
Utemiljön nästan färdigt, småsaker kvar. Träd, linjerad plan kommer. Kostnad nästan ½ miljon.
Cykelstället räcker inte till för alla cyklar.
Renoveringen av Gasellen ej klart. Hälften blev renoverat.
Luciafirande genomförs av åk 3 istället för åk 5, pga kunskapskraven i musik för åk 5.
Matsalen: Förskoleklassen äter 10.30 istället, för att minska på köerna.
Ny organisation av fritidshem 2018, gett mer tid till varje barn, enligt pedagogerna. Lugnare miljö.

Fritids uppdelat på F-klass, 3 fritidshem i åk 1-4. Åk 4-6 i ett klassrum, dessa hjälper till vid
mellanmålet. Jämnare fördelning, kommer vid olika tider, intresse styr, faddersystem, lugnare
tempo. Utedag årskursvis.
Lokaler: Läsåret 19/20 är skolan tre paralellig. Det fattas ett klassrum till hösten. Ombyggnad?
Åtgärder vid ej ombyggnad, ett rum öppnas upp och vikvägg sätts in. Innebär att speciallärare och
SVA undervisningslokalen försvinner. Dessa lärare kommer då att nyttja fritidslokalerna till
spec.undervisning och SVA.
Återkommer om 20/21. Elevunderlaget ökar ca 15 elever nästa år. Året därpå ca 5 elever.
Man får välja förskola om det finns plats på det området, annars hamnar man på det område man
tillhör.
F-klassen/klassen, tar emot elever från sitt område i första hand. Hamnar man på ”fel” område kan
man ej få skolskjuts till skolan.
Bitr. rektor 50%, Helena Andersson. Jobbar med allt som rör arbetsmiljön på Brä skolan.

Övriga frågor:
Skolavslutningen på sommaren. Rörigt vid in och utsläpp. Skolavslutning är till för barnen/eleverna i
första hand. Avslutningen ska vara denna dag, är en skoldag, nya regler. Förslag: storbildstv så att
föräldrar kan se allt. Är vi där för barnen eller för föräldrarna? Detta är en familjehögtid. Blivit bättre i
år mot förra året. Tiden emellan avslutningarna var bättre i år. Kommande julavslutning kommer det
information om snart.
Skolskjutsar: Inget utskick med information har kommit till alla berörda och inget busskort har
kommit.

Nuläge Ekeryds förskola:
En avdelning ska renoveras nu och sedan flyttar man in barn på den nyrenoverade avdelningen och
renoverar nästa avdelning osv. På upphandling nu.
Försöker forma dessa lokaler till förskoleverksamhet så gott det går, är fd skollokaler.
Två avdelningar äter i matsalen.
Ekeryd har fått ett gemensamt personalrum och nytt arbetsrum.
Öppna verksamheten finns på Ekeryd.
Förskole bibliotek: Förberett för naturvetenskap och matematik finns där.
Uppdelning av barn i år: 2 st. 5-årsverksamheter, några 1-4 år, några småbarn, några syskon. 1-4
årsavd. Denna åldersavdelning är ny på Ekeryds fsk.
Dygnet runt finns också på Ekeryds förskola.

Ekeryd och Brännaregårdens förskolor:
5-årsversamheten: Från skolverket finns beskrivet hur övergångar mellan stadier ska vara. Riktlinjer
för detta. Där står hur samverkan mellan förskola och förskoleklassen ska se ut. 5-åringarna ska ha
med sig från förskolan det de har jobbar med i förskolan under de år de tillbringat där, så att det blir
en röd tråd genom utbildningen för barnet. Även för att barnen lärande ska tas tillvara på bästa
möjliga sätt.
Inskolningar pågår för fullt på alla förskolor. Finns olika inskolningsmodeller. Vilket fungerar bäst?
Olika för olika barn.
Studiedagen för förskolan innehöll: Egenkontrollplanen, norm kritik, samverkan socialtjänsten.
Arbetslagsdeklaration har skrivits på alla avdelningar. Utgår från Läroplanen och nämndens mål.
Ekeryd har en 5-årsplan. Brä förskola väljer priomål att arbeta med utifrån Läroplanen.

Veckoplanering varje vecka. En halvårsutvärdering vid jul. Årlig utvärdering vid sommaren.
Vi har en bra mall för att dokumentera på rätt sätt som gynnar barnen och verksamheten.

Brännaregårdens förskola nuläge:
Flyttat tillbaka från Myrans förskola till fina nyrenoverade lokaler. På förskolan finns nu utesov för
barnen. Förskolan har också ett rum som håller på att inredas till förskole bibliotek.
Inskolningarna har gått bra. I januari beräknas alla platser vara fyllda.
Förskolan har två avdelningar för 1-3 år, tre avdelningar 3-5 år.
Hösten har satsat på barnen, inskolningarna och den verksamhet vi bedriver. Allmänna utrymmen till
pedagogerna är vi inte riktigt färdiga med än. Pedagogerna har fått arbetsrum/mötesrum där
planeringar och möten numera sker.
Invigningsfest har förskolan haft för barnen, med bandklippning, allsång och uppträde från
musikklassen, glass.
På kommande föräldramöten ska lokalerna visas upp. Ska även ha öppet hus för övriga som vill se
förskolan.
5-årsverksamhetn startat, har bla haft matematik i skolans uteklassrum. 5-åringarna träffas varannan
vecka.
Förskolan nyttjar även skolans fina skolgård.

Övriga frågor: Inga.

Temafrågor att diskutera hanns inte med. Skjuts till nästa Samrådsmöte.

Bifogar skolverkets Rutiner och riktlinjer för övergångar mellan stadier och skolor.

Deltagarlista glömdes bort att skickas runt.

