Jämshög Gränum skola, fritids och förskola
Samrådsgrupp

Protokoll från samrådsmöte för Jämshög /Gränum
Tid:

Tisdag 9/4 2019 Kl. 18.00 - 20.00

Plats:

Jämshögs skola

Ärenden:
1. Genomgång av föregående mötesprotokoll
Frågan om måltidspedagogiken återkopplades. Koststrateg
Joakim Nilsson har satt igång detta igen. Onsdagen den 10/4
kommer pedagoger gå en utbildning inom måltidspedagogik.
Skola och kök har tittat på och till viss del börjat samverka likt
det tidigare har varit.
2. Lägesrapport skola/fritidshem och förskola
Skola Fritids
Johan berättade att det är stabilt elevunderlag både i skolan
och på fritids. Jämshög 167 elever. På fritids är det 89 barn
inskrivna. I Gränum går 35 elever och på fritids är det 28 barn
inskrivna. Personalrepresentanterna drog lite övergripande
information från verksamheten. Johan berättade att
organisationen för nästa läsår är färdig och ligger ute på
Infomentor.
Förskola
På Rödhults förskola har vi 93 barn, Gränums förskola 38
stycken. Barn står i kö både i Gränum och Jämshög.
3. Frågor och synpunkter från föräldrar och
personalrepresentanter.
Frågan kom om NTA kommer till förskolan. Johan berättade
att vi kommer att börja med kommunens F-6 skolor från och
med starten av nästa läsår. Jämshög och Gränums skolor är
redan igång och är positiva. Föräldern som ställde frågan har
själv arbetat med NTA i förskolan och var mycket positiv till
konceptet. Vi får se längre fram om vi får in förskolan i detta
men vi börjar inte med allt på en gång.
Förskolan - En fråga om att vikarie inte får sättas in vid
personalfrånvaro kom upp. Varje morgon ser pedagogerna
över hur många barn och pedagoger det är på varje avdelning
på förskolan. Det kan vara så att en pedagog är frånvarande
på en avdelning och på en annan avdelning är det barn
Olofströms kommun

Utbildningsförvaltningen
Organisationsnummer: 212000-0811

Box 304
293 24 Olofström
Tel. 0454-930 00

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

Jämshög Gränum skola, fritids och förskola
Samrådsgrupp

frånvarande. Utifrån det samarbetar vi över avdelningarna i
huset, ”Ett hus allas barn”. Behövs det vikarie sätts det in.
Får alla förskoleplats till hösten där man önskar? Vi strävar
efter att varje barn får plats på sitt upptagningsområde och
från önskat placeringsdatum. Om inte plats finns inom
upptagningsområdet erbjuds alltid plats på annat område i
kommunen. Vi har inte syskonförtur till placering. Barnantalet
varierar år från år.
Vilken personal som börjar på Mazarinen när en går i
pension, Skorpan när personal slutar är inte klart. Information
delges till föräldrarna när vi vet.
Annons ligger ute att vi söker förskollärare till Olofströms
kommun. Svårt med rekrytering då det är brist på utbildade
förskollärare.
Föräldrar upplever att avdelningarna i Jämshög gör olika vad
det gäller att få ta med leksaker till förskolan eller ej.
Önskemål från föräldrar finns att barnen ska få ta med
leksaker till förskolan. Föräldrarna önskar också att förskolan
bjuder in polis för att barnen ska få träffa en polisman och
polisbil.
Det kom en del frågor kring maten och föräldrarna önskar en
enkätundersökning där även föräldrar kan få ge sina
synpunkter på maten. Vi bestämde efter en stund att vi bjuder
in Joakim Nilsson som är koststrateg till höstens samråd och
så tar vi ett mat tema då.
Vi fick frågor kring hur det går med PR gällande miljöskolan i
Gränum. Johan berättade om hemsidan som är på gång samt
tidningsrepportagen som varit och att det är mer på gång med
invigning av uteklassrum och skogsträdgård.
Det fanns en oro från föräldrar inför åk 7 om antalet behöriga
lärare och täta lärarbyten. Hans Jonsson tog med sig frågan
vidare.
4. Tema Kvalitetsdialog
Vi skapade två fokusgrupper där skola och fritids utgjorde en
och förkolan en. Man fick svara på kvalitetsfrågor utifrån en
enkät och sedan diskutera tillsammans. Detta kommer att
utgöra ett underlag för en del av vårt systemastiska
kvalitetsarbete. Vi fick in kloka tankar och mycket beröm.
5. Aktuellt från utbildningsnämnden.
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Hösten 2018 var turbulent med en prognos för förvaltningens
ekonomi som pekade mot större underskott med risk för
omfattande besparingar under pågående skolår. Dessbättre,
bl.a. med hjälp av rätt användning av erhållna bidrag från
skolverket, slutade 2018 med ca 778 tkr i överskott. Nämnden
tackar all personal för ett fantastiskt arbete i en besvärlig tid.
Byte av förvaltningschefer, först till en tillförordnad chef
Nicklas Ridström, som slutar mitten april, ny chef för
elevhälsan, även om Ingegerd Carlsson är en kär bekant. ny
ordinarie förvaltningschef, Patrik Håkansson, från Karlshamn,
där han haft en liknande befattning. Läget känns allt mera
stabilt i ledningsorganisationen.
Beröm till Jämshög skola & förskola som ordnatså fint med
bilparkering. Glädjande att Mat- &. Miljöskolan i Gränum
fortsätter att utvecklas med invigning av Skogsträdgården den
2 maj. Växthus och Uteklassrum är klara och arbetet med
anläggning av skogsträdgården har påbörjats.
6. Nästa möte
Nästa möte blir i Gränum i oktober. Datum meddelas.
Planerat tema; Måltidspedagogik med tillfälle att ställa frågor
till kostchefen.
Vänligen meddela Jämshögs skolas exp. 0454-93639 (Jessika
Åhman) om du eller din ersättare inte kan komma.
Vi bjuder på frukt !
Välkomna !
Johan Tornberg
Rektor Jhg/Grä
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