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Tallängens skola, Kumlaby skola
Skogstorpsskolan

Föräldrar emellan
Lena Eriksson från Familjens hus berättar mer om projektet ”Föräldraremellan”.
Nästa föreläsning är den 26/2 18.30 - 20.00 med Annika Gelin ”Alldeles
underbarn autism”. Alla föreläsningar är öppna för alla föräldrar och platsen är
alltid Skogstorpsskolan.
24/4 kommer Carolina Engvall och pratar om ungas utsatthet på nätet.

Familjens hus tar gärna emot tips på andra föreläsningar som föräldrar önskar.
Mejla till: familjenshus@kumla.se

https://www.kumla.se/utbildning-och-barnomsorg/familjens-hus/hander-hososs.html
Kumlaby

Stiftelsen för ”Säkra varje unge” – Förslag på aktiviteter som kan stötta skolorna i
trygghetsarbete. Har varit på några skolor i Kumla och haft föreläsningar. Aktiv
skola är ett annat tips på hur skolor kan jobba med rörelse.
Få som deltog på föräldraforumet. Problem med kallelsen är orsaken,
information saknades.

Beslut om att ha samma tema som på föräldrarådet.
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Diskussion om hur vi får fler elever att röra på sig. Duschbåsen är mycket
uppskattade och eleverna är nöjda.

Diskussion om lokalerna och den utredning som har påbörjats för samtliga skolor
i Kumla kommun.
Lillheden

Ny förskolechef presenterade sig. Diskussion om digitalisering i förskolan och
digitala verktyg. Värdegrund och språkbruk diskuterades och hur vi kan möta
och utveckla barns språk. Bedömning av förskolans kvalité diskuterades också
och förskolechefen redovisade förskolans bedömningar.

Pedagogernas arbetsmiljö och förslag på förbättringar diskuterades också.
Infomentor fungerar bra, bra information för förskolan.
Grundskolan:

Biträdande rektor rekryteras och diskussion om ansvarsfördelningen mellan
rektor och biträdande rektor. Skolans utveckling diskuterades och hur
elevkullarna ser ut framöver. Föräldrar jobbar aktivt med att lyfta skolan och
sprida allt gott som sker på skolan.
Tallängen

Nya rektorn har presenterats sig. Diskussion om jämställdhet. Bra dialog och
ämnet diskuterades på ett strukturerat sätt.
Skogstorp

Få på forumet. Diskussion om IT där en person eventuellt en elev som har startat
ett instagramkonto med olämpliga bilder. Polisen är inkopplad och skolan jobbar
aktivt med ärendet. Några elever har varit på taket. Pulsträning – intresse finns
men projektet är inte startat på Skogstorp. Ont om plats i idrottshallen försvårar
men det kanske går att få till mer fysiskt aktivitet i någon form.
Chromebooks fungerar bra och eleverna när nöjda.

Duschbås är ett starkt önskemål från eleverna för att de ska duscha.

Olika lärare har olika regler gällande mobiler vilket skapar oro. Frågan bör tas
upp på skolan för att se om man kan ha samma regler.
Fylsta

Få deltog på föräldraforumet. Diskussion om den pågående kvalitetsgranskning
som genomförs på Fylsta skola. Alla granskningar publiceras på
skolinspektionens hemsida men skolorna som granskas i Kumla kommer lägga ut
information när resultatet kommer.
På fritids diskuterade jämställdhet och hur fritids jobbar med jämställdhet vilket
kommer jobbas vidare med på fritids med biträdande rektor Albin Bolinder.

Ny flexenhet kommer startas på Fylsta för att kunna möta elever med särskilda
behov från skolan. Fler skolor kommer starta liknande grupper som är väldigt
flexibla med fokus att möta alla elever, kopplat till individens behov.

Fråga om det går att få en påminnelse om när det är dags för föräldraforum.
Viktigt att teman finns med i bokningen.
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Nästa möte 24 april 2019 på Skogstorpsskolan. Vi träffas kl. 18.00 och har ett
lite kortare möte för att sedan tillsammans gå på föreläsningen om Ungas
utsatthet på nätet. (Föräldraremellan)
https://www.kumla.se/utbildning-och-barnomsorg/foraldrasamverkan.html
Ann-Sofie Vennerstrand

Förvaltningschef

