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Välkomna
Mikael hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2.

Föregående protokoll och information från UBN
Mikael informerade från Utbildningsnämnden, bl. a följande:




3.

Jämshögs skola ingår i ett pilotprojekt tillsammans med Kreativum kring NTA och om
det slår väl ut ska det framöver gälla hela kommunens skolor. NTA finns för barn och
elever från förskolan till högstadiet i syfte att öka intresset för natur och teknik.
Rekrytering pågår av en ny förvaltningschef.
Budget 2019; pengar är avsatta för ombyggnad av Mediahuset och personalköket på
Högavång. UBN får en egen pott att förfoga över som kan användas utan att vara
knutna till en specifik verksamhet.

Rapporter från föräldrar
Föräldrarna tog upp bl.a följande:
●
●
●

Duschbås i omklädningsrummen i anslutning till idrottshallen. Det finns även ett
önskemål om speglar i omklädningsrummet. Undersöker om det finns med i
investeringsbudgeten för 2019.
PRAO och arbetslivskunskap.
Andelen behöriga som undervisar på Högavångsskolan är 73%. Av de som inte är
behöriga är det 6 stycken som i dagsläget studerar för att bli legitimerade.

4.

Aktuellt från skolan
Skolan informerade om följande:
●
●
●
●
●

5.

Vi har haft AE-dagar där bl a åk 8 har varit på Kreativum, åk 9 har gjort muntliga
nationella prov.
Under v. 47 hade vi ANDT-tema där eleverna fick ta del av föreläsningar, filmer och
besök.
Hälsosamtal pågår i åk 8.
Högavångsskolan, tillsammans med Socialtjänsten, inleder ett samarbete med Jämshögs
Folkhögskola. Två elever som läser till socialpedagog kommer att göra sin sista praktik
på skolan.
Roger från Socialtjänsten berättade om hur samarbetet ser ut mellan våra
olika förvaltningar.

Kvällens tema - dilemman
Hur skulle du agera som förälder?





Lisa kommer hem från skolan och berättar att läraren sagt att hon är dum.
Du får reda på att din son fått kränkande bilder med kommentarer från en klasskamrat på
sociala medier natten till söndag.
Din son berättar att han sett en klasskamrat leverera cigaretter till andra elever och även
frågat om din son vill köpa.
Du får se en film där ditt barn filmat läraren i klassrummet. Läraren tillrättavisar en annan elev
på ett sätt som ditt barn uppfattar som nedvärderande.

Diskussion i grupp utifrån dilemman.
Roger tipsade om en hemsida med bra information som vänder sig till föräldrar; mediarådet.se

Mikael Kjellberg / Pekka Kiiskinen
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