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Minnesanteckningar från samrådsgruppsmöte Vilboken,
torsdag 29/11-2018 på Vilbokens förskola klockan 18.00 – 20.15
§1 Mötets öppnande
Ordförande Johnny Andreasson hälsar alla välkomna och öppnade
mötet. Vi började med en presentationsrunda.
§ 2 Föregående möte
Föregående möte var på skolan och där fick vi smakprov på god
skolmat.
Stenen på förskolan kommer eventuellt att åtgärdas framöver.
Spegel är uppsatt för att underlätta sikten. Parkeringsplatser vid
personalparkeringen under arbete.
§3 Kort lägesrapport från förskola, skola och fritidshem
Förskolan:
Brandövning i september för barn och vuxna, dock utan brandsignal.
Övningen gick bra, gav input för förbättringar. Brandutbildning, HLR,
Första hjälpen för pedagogerna kommer att ordnas centralt
framöver, både dag- och kvällstid så att alla kan delta.
Skadegörelsen en del under våren och sommaren som har
polisanmälts.
Fotografering via Photomic genomfördes inte i höstas. Personalen
tar egna bilder när alla barn är friska och på plats. Alla förskolor
kommer att göra på samma sätt framöver. ”Öppet Hus” vecka 45 för
alla avdelningar som alternativ till föräldramöte. Vi hoppades nå fler
föräldrar via Öppet hus än vi tidigare gjort via föräldramöte och
resultatet blev bra. Representanter i mötet önskar föräldramöte
istället. Luciafirande på förskolan 12/12 Stora Torg där våra äldsta
barn femåringarna lussar först för sina vårdnadshavare och sedan
för barnen på förskolan. Julbord 18/12, alla barn är välkomna.
Rekryteringar av ny personal pågår- två föräldraledigheter och två
pensionsavgångar under våren 2019.
Påminnelse – lämna in barnens eventuella ledighet under jul och
nyårshelgen. Gäller även studiedagen 7/1-19.
Prioriterade mål – Språket. Lönnens femårsavdelning med 32 barn
finns på Jägaregatan som har bra lokaler för denna åldersgrupp.
Viss uppfräschning av lokalerna har gjorts. Språkmål är att barnen
ska lyssna på varandra och tala med och till varandra på ett trevligt
sätt. Arbetet kräver närvarande pedagoger som finns nära barnen i
de olika rummen. Många barn med annat modersmål kräver att man
även arbetar med tecken och tydliggörande pedagogik. Arbetssättet
gynnar alla barn. Flera pedagoger har deltagit i TAKK utbildning.
Barnen delas in i mindre grupper under dagen och man använder en
del av lokalerna på ”stora förskolan”.
Olofströms kommun

Utbildningsförvaltningen
Organisationsnummer: 212000-0811

Box 304
293 24 Olofström
Tel. 0454-930 00

E-post: ubn@olofstrom.se
Hemsida: www.olofstrom.se

2(5)

Utbildningsförvaltningen

Datum: 2018-11-30

”Kompissol” – hur är jag en bra kompis? Barnen har fått i uppgift att
under julen fundera över hur de är en bra kompis och vad man kan
göra för att vara en bra vän. Vara Vänner är UR program Olika
händelser visas och sen får barnen möjlighet att samtala kring vad
som hände och hur man kan göra för att vara en bra vän.
Avdelningar 1 – 4 år arbetar med att utveckla ordförrådet genom
mycket sagoläsning, dramatisering, sångstunder, teater, tecken som
stöd m.m. böcker i bokform och även som flanosagor. QR – koder är
ett sätt att använda Ipad, sagor finns på olika språk. Varje barn har
en egen låda med kort som handlar om just det barnet. Mycket
skrivna ordbilder för att synliggöra språket för barnen. Arbetar även
mycket med rörelse och utevistelse varje dag. Finns ett antal böcker
med mer normkritiskt förhållningssätt än i många andra böcker, ett
gemensamt bokpaket som finns på kommunens alla förskolor. De
böcker som familjen får via BVC har även förskolan. Regelbundet
samarbete med huvudbiblioteket.
Skolan:
Ett av kommunens mål är att alla verksamheter ska arbeta med
Lean, därför skriver vi protokollet under pågående möte i kväll.
Förskoleklassen:
Förskoleklassen har en god påfyllnad av barn från Lönnen, 36 barn i
gruppen i år. Gruppen delas i två klasser som arbetar med
läroplanens olika mål. Nytt för i år är samarbetet med Kultur och
Fritidsförvaltningen som innebär att 6 – åringarna får
simundervisning vid 5 tillfällen i höst. Eleverna åker buss dit och
hem. Eleverna i årskurs 2 och 5 har haft simundervisning varannan
vecka hela hösten. Årskurs 1, 3, 4, 6 kommer att ha simundervisning
i vår, lite färre tillfällen för de äldre årskurserna. Uppnåendemål i
idrott för åk 5, kunna simma 200 meter varav 50 meter ryggsim.
Årskurs 1-6:
Åk 1 arbetar för tillfället med kartläggning i svenska och matematik
för varje enskild elev. Kartläggningen ger värdefull information men
tar mycket tid i anspråk. Föräldrarna delges resultatet på vårens
utvecklingssamtal. Åk 6 eleverna har fullt upp med Nationella Prov
förberedelser för betygen till jul. Skolan har för tillfället stor inflyttning
av nya elever, företrädesvis till de yngre årskurserna.
Stor skadegörelse på skolan, drog i gång i samband med
sommarlovet i form av nedskräpning, klotter, figurer och ord. För ett
par veckor sedan var det inristade hakkors och Hitlerhälsningar. Den
senaste händelsen har rubricerats som mordbrand där någon skjutit
med raketer på byggnad som kan ta eld. Alla händelser polisanmäls.
Kameraövervakning och bättre belysning behövs som ytterligare
åtgärd och det pågår diskussioner i kommunen om dessa båda
åtgärder. Förslag kommer upp om att en bom sätts upp för att
undvika att fordon kör in på skolgården kvällstid.
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Alla klasser arbetar dagligen med värdegrundsfrågor och
språkbruket. På skolans elevråd samtalar vi kring hur man är en bra
kompis, vilket språk man bör använda, vad som är ok att skriva på
sociala medier osv. I vissa klasser har samarbete med föräldrar gett
bra resultat.
Luciafirande i skolan torsdag 13/12. Årskurs 5 ansvarar för lussandet
och föräldrar med elever i årskurs 5 är välkomna till skolan.
Avslutning den 21/12, klockan 08.15-10.00 sker i år i respektive
klass på skolan. Erika menar att barnen tycker att det ska bli mysigt
att vara med sin lärare den dagen.
Fritids:
På fritids arbetar man med fyra olika utvecklingsområden; Språk och
kommunikation - läsa med barnen, tala med barnen på ett trevligt
sätt.
Skapande – arbetar med plusplus, återvinningsmaterial.
Natur och miljö- djur och växter.
Fysisk aktivitet- med rörelse inom- och utomhus.
Tema hösten; bygga, måla, fotografera, måla tavlor. Öppet Hus för
föräldrarna som var välbesökt.
Festis – jobbar vidare med trevligt sätt. Öppet hus tisdag 4/12 med
vernissage för föräldrarna.
§4 Aktuellt från Utbildningsnämnden
Stort underskott för 2018, 8 miljoner är prognosen i dag. Utökad ram
till Ubn för 2019 med 18 miljoner. Ubn har 7 miljoner till sitt
förfogande för oförutsedda utgifter, Utbildningskontoret kommer att
ha 1 miljon till samma ändamål.
Motion om ståbord till eleverna – kommer att testas på Gränums
skola.
KMPG gör en översyn på gymnasiet och Komvux och PVC har
granskat förskolorna. Syftet är att se över budgetläget och hitta
förbättringsområden.
NTA – lådor med teknik och naturvetenskapligt innehåll testas under
kommande läsår på Jämshögs skola. Många kommuner i landet
arbetar redan med NTA lådor.
En gemensam policy under bearbetning i kommunen gällande
skalskydd, övervakningskameror m.m. Beslut i KS framöver.
§5 Diskussionsfrågor kring informationen som verksamheten
delger föräldrarna- vad fungerar bra och vad kan utvecklas i
verksamheterna?
Infomentor även på förskolan vore önskvärt. Någon tycker att det
räcker med den dagliga kontakten som man har i förskolan. Handlar
det om pengar och/ eller om att systemet inte är fullt uppbyggt för
förskolan? Båda delarna. Fungerar bra som informationskanal i
skolan- bra om att kunna ha det i telefonen som en app – får en
signal när det kommit nytt meddelande. Erika framför att Infomentor
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är en mycket bra redskap – allt du behöver som pedagog i skolan
finns i systemet.
Önskemål att alla avdelningar meddelar om det är magsjuka på
förskolan. Cecilia menar att då behöver det stå något om det varje
dag eftersom det nästan alltid finns något barn som är sjukt på
förskolan.
Vad händer med nybyggnationen på skolan? Beslut är fattade och
budget finns. När de nya klassrummen är klara så blir nuvarande
musiksal en del av matsalen.
Vad är viktigt för er föräldrar att vi tar upp på mötet? Aktuella frågor
så att det blir en så bra verksamhet för våra barn/elever.
Mötesanteckningarna delas på Infomentor och facebook.
Placeringen av den nya förskolan och den information som gavs i
det sammanhanget upplevs som undermålig. I närheten finns ett
”boende ”som inte är lämpligt att ha i närheten av en förskola. All
personal förordade en annan plats men deras önskemål togs inte på
allvar. Varför byggde man inte så att alla barn får plats, nu får ju inte
5-åringarna plats. Var är riskanalysen som borde gjorts i samband
med byggnationen?
Hur pratar vi värdegrund med föräldrar? Inte skolans uppgift att
”fostra” föräldrarna. Kan vi kommunicera värdegrunden lite tydligare
till hemmen, vi funderar vidare på det.
Backen på skolgården – avstängd för tillfället pga. skaderisk, stora
stenar, grannarna som störs och rökande elever.
§6 Övriga frågor
Rökande elever i årskurs 5 – hur agerade skolan i detta? Alla
föräldrar har inte informerats om detta? Skolan arbetar på olika sätt
med frågor som gäller alkohol, droger och tobak. När det gäller
elever som rökte på skoltid är berörda föräldrar kontaktade.
§7 Nästa möte
Kallelse kommer till våren.
§8 Mötets avslutande
Johnny avslutar kvällens möte och tackar för visat intresse och
önskar alla en God Jul!
Eva Areschoug Mårtensson
Rektor
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