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Kunskap i fokus:

Skogstorpsskolan
Lillheden
Hällabrottets förskola
Hällabrottets förskola, Tallängen
Blå huset, Skogstorpsskolan
Ekeby skola
Fylsta skola
tf. förvaltningschef, verksamhetschef 7-9
Verksamhetschef F-6
2:e vice ordförande Nämnd för livslångt lärande
Ordförande Nämnd för livslångt lärande

Exempel på hur vi på förvaltningen följer upp elevernas resultat på
förvaltningsnivå, bedömning av skolans och förskolans kvalité.
Infomentor

Tallängen fungerar bra, Hällabrottets förskola har precis kommit igång.
Lillheden har också kommit igång, både förskolan och skolan.
Skogstorpsskolan fungerar också bra.
Fylsta fungerar också bra.

Blå huset har haft bekymmer med nätverket men nu när det fungerar så kommer
det ut information
Informationen blir bättre och bättre. Lärarna använder infomentor både för
information och för bedömningar. Förtydligande kring bedömningar behövs och
mer likvärdigt. Vissa lärare har fyllt i färger och vissa inte, vissa har bara
kommentarer och inte bedömningar. Förvaltningen ser över bedömningarna och
kommer med förtydligande kring detta.

Frågor från föräldraforum
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Skogstorp:
•
•

•
•
•

•

Läxfri skola, hur ser diskussion kring läxor ut i Kumla? Borde inte
eleverna kunna göra allt skolarbete i skolan?
I Kumla kommun finns ingen generell policy kring läxor i dagsläget men
diskussioner finns. I lägre åldrar är det mycket positiva effekter av att
t.ex. läsa för en vuxen i lugn och ro hemma för att främja läslust och
läsförståelse. Önskemål om att förtydliga för eleverna varför de har en
läxa.
Det ser väldigt olika ut i olika skolor och hos olika lärare. Det finns klasser
som har 4 läxor i veckan i de lägre åldrarna.
Programmering på schemat. Har Kumla kommun det på schemat, om
inte varför?
I det centrala innehållet finns liten förankring till att jobba med
programmering idag men det finns en utvärdering av kursplanerna
nationellt där programmering är ett inslag.
Skogtorpsskolans lokaler.

Kumlaby, Lillheden
•
•
•
•
•

Fylsta
•

Ekeby
•
•

Praktiska diskussioner om ventilation som inte fungerar.
Ljudnivån i matsalen.
Mopedåkningen.
Belysning runt skolorna.
Parkeringssituationen
Matsalen, åtgärder på gång.
Ny lärare börjar 1 januari.
Vikariesituationen är svår främst för fritids.

Hällabrottet
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Tyvärr gick ingen inbjudan ut till förskolan.
Mycket fokus på två klasser på skolan.
Handikapp parkering saknas.
Belysning på parkering, Hällabrottets förskola saknas.
Strecken för parkeringsfickor saknas, oordning bland bilar. Ont om
parkeringar. Skyltar för parkeringsregler saknas. Önskemål om nya
parkeringar på andra sidan om befintlig parkering, i gräset.
Hög ljudnivå i matsalen. Stressigt i matsalen.
På Hällabrottets förskola på leoparden är det hög ljudnivå.
Matsalen, önskemål från lärarna att ta bort väggen mot korridoren?
Frågan har varit uppe tidigare när beslut om att flytta förskolan hit
diskuterades.
Diskmaskinen i matsalen på Tallängen gör att det blir hög ljudnivå.

Simning

Från år 2 åker alla skolor och simmar. Målet är att alla elever kan simma i år 3.

