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Politikerna har ordet:
Anna Blissing, Timmy Sulasalmi. Nya politiker, presenterar sig.

Bytaredagen
Ideell förening sedan 20 år tillbaka. Många känner ej till Bytaredagen. Säljer leksaker, barnkläder,
heminredning. Personer kan både sälja och köpa. Pengar som blir över kan nyttjas av förskola/skola
(på Brännaregården) att inhandla något för. Föreningen önskar fler som kan hjälpa till med detta. ÅK
5 säljer kakor och korv. Vid frågor maila till bytaredagen.com

Nuläge Brä skolan
Chromebook till alla elever i åk 5 och åk 6
Hela mellanstadiet kommer att så småningom ha varsin chromebook.
Eget ansvar för eleverna, ta med den varje dag, laddad.
Nätet på skolan är väldigt bra nu.
Prov kan göras digitalt from nu om man så önskar.
Nu när alla har chrombook kan man lägga upp arbetet/planeringen efter detta.
Bra satsning av kommunen.
Lågstadiet använder de som funnits på skolan redan tidigare
Lättare att nå mål inom digitalisering.

Den mesta av informationen läggs i infomentor.

World Children Price, WCP
Besök av Jalmar Sjöberg. Föreläsning för Åk5.
Uppdraget var att inspirera att kämpa för rättvisa, jämställdhet.

Ombyggnad Brännaregårds skolan.
Ombyggnad v.23
Ett klassrum till behövs -19, då ökas det med en grupp.
Ht.20 behövs en ombyggnad, ritningen klar, nämnden fattar beslut. 3 parallelig från F-åk 6.
Organisation 19/20. Alla på Brä tillhör något team. På så sätt möter eleverna enbart känd person.
Fritids organisation fortsätter som nu.
Läsårsavslutning i Kyrkhults kyrka. Uppdelat i två omgångar, F-2 och 3-6.

Övrigt.
Förskoleklassens tider 19/20, 8.15-12.55. Måndag till torsdag.
Vinter och snö, inget snöras skydd finns. Ska bli, är önskat.
Belysningen, kan lyset på kulanplanen tändas tidigare, vid 7på morgonen.
Önskemål om att lägga ut tidigare på infomentor, tex provdatum.
Gemensam policy hur infomentor ska användas så att det blir lika. Alla lärare gör på sitt eget sätt.
Gemensam policy önskas. Har man appen så får man en pling då något nytt läggs in.

Nuläge Ekeryds och Brännaregårdens förskolor
Studiedagen handlade om den nya Läroplanen.
Film, det är lätt att missa det man inte tittar efter och lätt att se det man vill se. Varför ska man
dokumentera och analysera? För att SE och kunna utveckla verksamheten så bra som möjligt.
Förskolan är en utbildning.
Vad skiljer i den nya läroplanen? Vi har arbetat med de nya förändringarna. Strukturen bör har blivit
ska. Begreppet utbildning och undervisning har skrivits in.
Barnen ska leka i förskolan och göra det i en miljö där pedagogerna är medvetna om undervisningen.
I omsorgen kan undervisning ske tex vid påklädning. Medvetet tänk av pedagogerna. Är det kvalite,
lärande och utveckling.
Förskollärarens ansvar har förstärkts i läroplanen.
Digital kompetens, viktigt med källkritik i tidig ålder. Allt genom leken.

Hållbar utveckling-hur ska vi ta hand om vår jord.
Kroppslig och personlig integritet. ”Stopp”
Jämställdhet, alla är olika men vi är lika mycket värda.
Rektor istället för förskolechefer.
Miniroteter och deras språkutveckling.
Rätt till teckenspråk
Stöd och stimulans utifrån varje barn.
Läsning, väldigt viktigt att stimulera..

Önskemål om att fritids och förskolan har samma dag för studiedagar.
Fritids har fått 4 st. studiedagar from nästa läsår.

Just nu…
Utvecklingssamtal på förkolorna, vissa avdelningar har öppet hus.
Håller på med planering inför ht-19, barn, personal, 5-årsgrupper?, pensionsavgångar pågår.
Heltid som norm i kommunen, alla har rätt till heltid. Detta ska tas hänsyn till.

Lokaler.
Ekeryd ska renoveras, taket, nya förråd, äldsta delen renoveras.
Brännaregårdens förskola-utesoven färdigställas, nytt staket.
Önskas högre staket utmed vägen i dungen,på Ekeryd.

Sommarförskolan
Länk ute nu.

Språklyftare:
Varje förskola har språklyftare och arbetar tillsammans med kommunens språkpedagog för att
utveckla inom språket. Pengar till detta från Kulturrådet.

IKT pedagog på varje enhet.

Övriga frågor:
5-årsgruppen på Ekeryd har fungerat bra.
Pensionsålder på pedagogerna, hur rekryterar förskolan nya förskollärare. Försöker rekrytera innan
de går ut lärarhögskolan.
Även pensionsavgångar inom skolan. De marknadsför sig med teamarbete, försöker sprida detta. Hur
ser det ut inför hösten: två nya fritidspedagoger anställda och en förskollärare till förskoleklassen. En
annons ute nu, lärare.
Fördelningen på förskolan: lite olika, önskvärt två förskollärare och en barnskötare.
På skolan finns bara behöriga lärare för det ämne de undervisar i. Behörighet och intresse finns, för
att fånga eleverna.
Sociala medier mellan elever, det kan skickas fruktansvärda meddelande emellan elever. Detta får
lärare reda i på rasterna. Uppmaning till föräldrar…ha koll på vad era barn skriver, läs inläggen. Ett
ansvar som vi vuxna måste ta, att hjälpa barnen, med respekt.
Vi måste lära dem att ta ansvar tidigt. Barnen växer upp i en digitaliserad värld, lära dem hantera
detta på ett bra och respektfullt sätt. Hur vara en medmänniskor.
Mobilförbud på hela skolan.

TEMA IKT.
Handlar inte om skärmtid utan vad den används till.
Respekt, värdegrund.
Användas som hjälpmedel.

