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Förvaltning för livslångt lärande

Minnesanteckningar föräldraråd 2018-02-08
Deltagande enheter:
Ekeby förskola och skola
Lillhedens skola
Kumlaby skola
Hardemo skola
Hardemo förskola
Tallängen
Hällabrottets förskola
Skogstorpsskolan
Vialundskolan

Föräldrasamverkan – hur kan vi utveckla föräldraforum och föräldraråd så
att vi får större delaktighet och representation?
•

•
•

•
•
•
•
•

Informationen kan bli bättre och bättre framförhållning behövs kring
datumen för både föräldraforum och föräldraråden. Önskemål om minst
tre veckors varsel. Samla alla datum på ett ställe för alla verksamheter
som ligger på hemsidan.
Syftet med föräldraråd och föräldraforum behöver påminnas, information
ligger på kumla.se. Viktigt att pedagoger, chefer och vårdnadshavare vet
syfte och mål med forumen och rådet.
Föräldramöte först och sedan föräldraforum i direkt anslutning där alla
som vill får delta. Då blir det lättare att representanterna till
föräldrarådet får med sig tankar och idéer som kan lyftas på ett
föräldraråd. Svårt när man har barn i flera grupper/klasser.
Ordförande och förvaltningschef skickar ut information om syfte, mål och
deltagande vid forumen och rådet.
Bra att kunna lyfta frågor föräldrar emellan för att få tips och input från
andra föräldrar.
Presentera information på flera olika språk så att det når flera.
Digital portal, e-tjänst (?), för att få fler att digitalt kunna skicka in frågor
eller funderingar digitalt. Återkoppling skriftligt digitalt?
Mer info via InfoMentor. Notiser önskas så att det är lättare att följa när
det blir nyheter.

Frågor:
Skolskjutsar, hur kommer informationen ut? Kommer den löpande eller en gång
per barn? Vem skickar ut informationen?
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Tallängens skolbuss har inte kommit. Brånsta – Örsta sträckan är problematisk.
Busschauffören kör inte när det är halt och skolan får inte besked.
Hur synkar vi skolornas elevråd med föräldraforum. Frågan hänskjuts till
föräldraforum.

Tema med frågor om sociala medier önskas på vissa skolor. Frågan hänskjuts till
föräldraforum.
Profiler på skolorna diskuteras.

Oro finns på vissa enheter där det varit svårt att rekrytera lärare. Hur jobbar vi
tillsammans för att sprida bra saker om våra verksamheter. Gäller främst
Hardemo och Lillheden. På övergripande nivå så har Kumla kommun 90%
behöriga lärare.

Hardemo skolas skolgård är liten och önskemål finns att göra den större. Frågan
har diskuterats tidigare och det finns önskemål om att köpa in mer mark runt
skolan men det finns ingen mark att köpa just nu. Många personalbyten på
Hardemo oroar föräldrar. Kontinuitet och stabilitet önskas. Bra samverkan kring
Stene och Hardemo har påbörjats. Eleverna som flyttat från Hardemo till Stene
trivs men det finns en oro för Hardemo skolas framtid.

Positiva omdömen om flera av våra rektorer.

Utredning om trafiksituationen runt våra förskolor och skolor pågår och många
har fått fylla i enkät. Frågan om vart närmiljön runt skolan börjar och slutar, är
otydligt i enkäten. Samtidigt som denna utredning tas det också fram en
trafikplan för andra delar av Kumla för att se över t.ex. cykelvägar,
övergångsställen m.m. Samhällsbyggnadsförvaltningen är ansvariga för
utredningen och trafikplanen.
Telefoner under skoltid. Frågan hänskjuts till föräldraforum.

Duschväggarna vid Vialundskolan stora förväntningar kring fortsatt arbete efter
att Kumlaby blir klara.
Ekeby skolas skolgård. Frågan hänskjuts till föräldraforum.
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Nästa möte 16 maj tema InfoMentor. Förvaltningen bjuder med sakkunniga
kring InfoMentor.
Oskar Svärd, M, ordförande i nämnd för livslångt lärande
Annica Moberg, S, vice ordförande i nämnd för livslångt lärande
Ann-Sofie Vennerstrand, förvaltningschef
Cathrine Hansson-Sonnerstedt, verksamhetschef förskola

