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Nämnd för livslångt lärande

Föräldraråd 2019-04-24
Närvarande
Oskar Svärd, M

Thomas Andersson, S

Ann-Sofie Vennerstrand, Skolchef

Föräldrarepresentanter från skolorna Kumlaby, Lillheden, Tallängen, Vialund,
Fylsta och Stene/Hardemo

Kumlaby

Diskussion om matsalen. Rektorerna har uppmanat vårdnadshavare att kontakta
respektive rektor och boka in att vara med och äta för att komma med
synpunkter och förslag till förbättringar i matsalen på Kumlaby.
Utvecklingssamtalen behöver ses övr.
Lillheden

Inbjudan till föräldraforum fungerar inte, kommer ut för sent eller inte alls. Har
inte varit något föräldraforum innan detta möte.
Skogstorp
-

Tallängen
Diskussion om kvalitén på maten. Eleverna upplever att det är sämre kvalité på
maten nu och färre äter mat för att den inte smakar gott eller ser aptitlig ut.
Upplevelsen är att när det är god mat så räcker den inte.
Genomgång av skolinspektionens kvalitetsgranskning.

Diskussion om stämningen på skolan och de konflikter som finns utomhus i
skogen där personal inte alltid finns.
Bussarna har knappt tid att vänta in barnen, gäller badbussarna.

Fylsta
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Matsalen fungerar ok, men det är trångt. Ommöbleringen har gjort att det
fungerar bättre.
Mycket bra rastaktiviteter, tydligt vad som finns och vilka teman de har.
Eleverna önskar duschbås önskas.

Finns elever som går till ICA och handlar på raster.
Flexenheten har startat och fungerar mycket bra.
Vialund

Eleverna önskar duschbås. Mycket parfym i omklädningsrummen vilket orsakar
allergichocker. Skolmaten är sämre.
Goda resultat på elevenkäterna. Fokus på arbetsron.

Önskemål om dialog kring droganvändning. Ta med polis och fältare.
Stene/Hardemo

Bussarna har knappt tid att vänta in barnen, gäller skolbussarna.

Skolmaten är inte alls bra och många elever har med sig smörgås.
Föräldraforumet blev inställt.

Elever med stora behov orsakar risker så att andra elever behöver stängas in.

Rektorsbyten vilket oroar vårdnadshavare.
Övriga frågor:

Önskemål om att informationen ligger på infomentor, i kalendern. Ämnet bör
framgå för att locka fler att komma.

