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ordförande, ordf. Kumla Barn och Utb.nämnd
förvaltningschef, Kumla Barn och Utb.förvaltning
v. ordf, Kumla Barn och Utb.nämnd
ledamot, Kumla Barn och Utb.nämnd
ekonom, Kumla Barn och Utb.förvaltning
utredningssekretare, Kumla Barn och Utb.förvaltning
rektor, Ekeby
förälder, Romarebäcken
förälder, Romarebäcken
förälder, Romarebäcken
förälder, Fylsta o. Kulturskolan
förälder, Skogstorp
förälder, Haga

Presentation av ny förvaltningschef
Mait Walderlo presenterades sig själv och nämnde bl.a.
-
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anställningen i Kumla började den 15 oktober 2010
arbetar just nu med att besöka de olika rektorsområdena
har alltid arbetat inom skolan med början som ämneslärare i engelska och
tyska
har arbetat som rektor för en gymnasieskola i 10 år och därefter som
skolsamordnare för Norrköpings kommunala skolor
har en vana att arbeta med politikergrupper
några viktiga frågor är bl.a. att uppnå kunskapsmålen och helst överträffa
dem, få igång en pedagogisk utveckling, hur fokusera för att få fram
rektorsstöd.

Information om arbete kring eventuellt nytt resursfördelningssystem
Maria och Elisabeth redovisade hur man inom kommunen arbetat med tankarna
kring ett förändrat resursfördelningssystem. Man beskrev det uppdrag man fått
och de riktlinjer som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. Vidare
lämnades en kort redovisning av hur det nuvarande resursfördelningssystemet är
upplagt. Man informerade även om hur en tänkt förändringsmodell skulle
kunna se ut och vilka ytterligare frågor som måste belysas.
Katarina Hansson informerade om ett pågående samarbete mellan Barn o.
Utb.nämnden och Socialförvaltningen som syftar till att hjälpa barn/ungdomar
som är i behov av särskilt stöd. Denna information följdes sedan av diskussion
om hur man kan hjälpa barn med problematik kring skola och fritid.
Ett eventuellt nytt resursfördelningssystem kan komma att införas fr.o.m. hösten
2011.
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Information om angelägna utvecklingsområden
Mait, Walderlo nämnde några viktiga utvecklingsområden såsom
kvalitetsuppföljning, ekonomi, måluppfyllelse, ledarskap. Även IT som
hjälpmedel inom skolan är ett viktigt utvecklingsområde. Av den anledningen
påbörjas ett arbete i början av 2011 som syftar till att under 2012 få till en
förtätning av antalet datorer inom skolan att kunna användas som pedagogiska
hjälpmedel.
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Angående föräldrainflytande
Redovisades att en arbetsgrupp tillsatts inom Barn o. Utb.förvaltningen som har
till uppgift att få fram förslag till hur man kan få fler föräldrar att engagera sig i
skolfrågor. Noterades att ingen förälder ingår i gruppen.
Idag är ”gången”; föräldramöte – föräldraforum – föräldraråd. Föräldramöten
samlar ofta många föräldrar medan forum och råd inte engagerar så många
föräldrar. Informerades om att det inom kommunen finns en familjecentral som
kanske kan hjälpa till att engagera föräldrar. Andra förslag var att centralt skapa
ett tema som ska redovisas på varje forum, arbeta med IT mot föräldrar,
informera på och hålla skolornas hemsidor alltid aktuella.
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Rapporter från skolornas föräldraforum
Noterades att
- Norrgården har fått ställa in föräldraforum
- inom Fylsta har man diskuterat hur man ska kunna engagera fler föräldrar
- hittills har man haft två föräldraforum och två föräldraråd per termin. Man
har då först satt ut datum för råden så att datum för forum kan sättas tidigare
för att därigenom fånga upp frågor som ska föras upp till rådet.

Katarina Hansson avslutade mötet och tackade de närvarande för intressanta diskussioner och
inlägg. Katarina tackade även för sin 4-åriga tid som ordförande för Barn och
Utbildningsnämnden. Fr.o.m. kommande årsskifte ska Katarina bli v. ordförande i kommunfullmäktige och ordförande för Miljö- och Byggnadsnämnden. Ny ordförande i Barn och
Utbildningsnämnden blir Stefan Svensson.
Minnesanteckningarna förda av
Tommy Lindelöf
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