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Anteckningar förda vid Föräldraråd 2010-09-28
Måndag 27 september 17.00-19.00 ca
Plats: Hällabrottsrummet, Stadshuset
Närvarande:
Katarina Hansson, ordförande BUN
Stefan Svensson, vice ordförande BUN
Rolf Östman, t f förvaltningschef
Susanne Wallin, Vialund
Paola Allegrini, Skogstorp
Jonas Leiding, Haga
(jonas@enet.se)
Katarina Bäckgren, Vialund/Hardemo
Ärenden
Föräldrainflytande i framtiden
Rolf redogjorde för vad den nya skollagen säger om föräldrainflytande. Bland
annat ska det finnas ett samrådsorgan vid varje förskole- och skolenhet. Där
ska föräldrarepresentanter få information om alla frågor som är viktiga för
skolan och ges möjlighet att ge synpunkter.
I övrigt ska också föräldrar ges möjlighet till inflytande på utbildningen.
Hur detta ska formas kommer förvaltningen att arbeta med i en arbetsgrupp
med rektorer. Föräldrarna i föräldrarådet är välkomna att delta i arbetsgruppen,
men kommer också få möjlighet att lämna synpunkter vid kommande
föräldraråd.
Första mötet med arbetsgruppen är torsdag 28 oktober kl 10.00 i Stadshuset.
Strategisk lokalplanering
Hur antalet elever förändras på de olika skolorna de kommande åren
presenterades. Antalet förskolebarns och skolelever växer i norra Kumla de
kommande åren. Samtidigt finns det utrymme i några skolor i andra delar av
kommunen. Ett alternativ för att jämna ut elevantalet som har övervägts är att
ändra upptagningsområdet så att Hagaskolans femmor går till Vialund istället
för Skogstorp. En annan diskussion förs om att omvandla Vialund till en F-9
skola. Om detta blir inriktningen finns det nackdelar med att flytta Haga till
Vialunds upptagningsområde. Det totalal antalet elever blir stort, samtidigt som
en ombyggnad görs.
För och nackdelar med de olika alternativen diskuterades.
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Representanterna för Vialundskolan framförde att det finns många elever med
stora behov av stöd på skolan. Det finns många klasser med dålig arbets och
lärarna sliter hårt, samtidigt som alla elever inte får det stöd de behöver.
Läget diskuterades en längre stund.
Förvaltningen håller just nu på med en kartläggning av läget på
Vialundsskolan. Från förvalning och politiker framfördes att det också är
viktigt att diskutera hur befintliga resurser används.
Rekrytering av ny rektor pågår.

Vid protokollet
Rolf Östman

