Anteckningar förda vid föräldraråd 2012-12-10
Närvarande:
Stefan Svensson (s), Marie Eriksson (s)
Mait Walderlo-förvaltningschef, Rolf Östman-planeringsledare, Lisa-Broman Huss-planeringsledare,
Peter Nilsson-rektor Haga/Ekeby, Annelie Månbrant-rektor Malmen/Stene, Maria Storm
rektor/förskolechef Lillheden/Smeden
Deltagarlista föräldrar finns nedan.
1 Inledning
Stefan Svensson hälsade välkomna, och deltagarna presenterade sig kort.
Mait redogjorde för anledningen till att planeringsledare och rektorer finns på plats. Avsikten är att
förvaltningen därmed ska kunna svara på fler frågor.
Stefan meddelade att Per Holm (kd) p.g.a sjukdom inte kan delta.
2 Frågor från verksamheterna
Diskussionen inleddes med frågor om teknikundervisning på Vialund. Flera undrade hur betyg
kommer att kunna sättas med tanke på många inställda lektioner i teknik.
Från Vialund efterfrågades information om hur vikarier tillsätts till skolorna.
Mait och Stefan berättade att vikarier tillsätts i den ordning önskemål kommer in av den kommunala
vikarieförmedlingen. Det är dock brist på vikarier, speciellt i vissa ämnen, t.ex. teknik.
Det påpekades från föräldrahåll att det i något fall finns intresserade behöriga vikarier som inte
anlitats, och att vissa vikarier inte uppfyller kvalitetskraven. Rutiner för vikarieanskaffning borde gås
igenom.
Stefan lovade att titta på vikarierutinerna och bemanningsenhetens funktion. Förvaltningen kommer
också att kontrollera varför inte behöriga anlitats.
Mait ansvarar för att redovisa hur det ser ut och vad som kan förbättras på nästa föräldraforum.
Maria S berättade att fördelning av vikarier till förskolan görs så att ingen förskola blir utan,
vikarierna fördelas ”rättvist”.
Ytterligare en fråga som föräldrar tog upp var resursfrågan på Vialundskolan.
Diskussionen berörde sedan frågan om omsättning av personal av olika typer och skolledare, samt
möjligheten att rekrytera.
Mait berättade att under våren slutade 11 pedagoger sina tjänster på egen begäran, och att
ersättningsrekrytering går ganska bra. Det finns problem inom vissa kategorier, t.ex. lärare med vissa
ämnen.
Resursfördelningssystem är uppe till beslut i Barn- och utbildningsnämnden onsdag 12 december.
Det innebär en omfördelning mellan skolorna där vissa skolor ”vinner” och andra ”förlorar”.
Effekterna är dock relativt begränsade – se bilaga.
Några föräldrar framförde att resurserna i Kumlas skolor är för små. Från Vialund efterfrågades den
skrivelse som t.f rektor har lämnat.
Stefan och Mait svarade att förvaltningen arbetar med en åtgärdsplan för Vialundskolan.
Mait har också bett samtliga skolledare lämna en liknande skrivelse/förteckning över behov på
respektive enheter.

Mait berättade att förvaltningen kommer att föreslå förstärkningar på Vialund på grundval av
rektorns skrivelse och förvaltningens övervägande. Samarbetsdiskussioner förs också med
socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.
Frågan ställdes om hur mycket pengar skola och förskola får av skattehöjningen. Skola och förskola
får 4,7 Mkr direkt, men pengar går också till IT-satsningar inom skolan, sam driftsfinansering av
kommande investeringar på Vialund. Skattehöjningen inbringar totalt ca 27 Mkr. Pengarna går också
till att uppfylla krav från staten på 2% överskott samt stabilisering av kommunens
ekonomi, berättade Stefan.
Frågan om mathantering togs upp. Orsaken var att kostavdelningen inom tekniska hade svårt att
organisera verksamheten. Det var ingen kostnadsminskning.
Föräldrar på förskolan tyckte att förändringen inneburet en försämring.
En fråga ställdes också om våra kontakter med Stora Mellösa skola som fått kvalitetspris och
Regionförbundets skolstödsgrupp. Mait och Annelie M berättade bl.a. att ett antal rektorer gjort
studiebesök i Stora Mellösa, samt att det finns kontakter med skolstödsgrupp.
Rolf och Lisa berättade om pågående insatser för skolutveckling i Kumla.
Frågan om rektorsbytet på Vialund togs upp. Mait berättade om det var speciella omständigheter
som låg bakom, och att intensivt arbete nu pågår för att få en stabil lösning på Vialund.
Från Tallängen framfördes att rektor, förskolechef och personal i området gör ett strålande arbete
och att hon är mycket nöjd.
Marie Eriksson framförde att hennes drivkraft är att förbättra skolan och alla har ett gemensamt
intresse av det, och att som fritidspolitiker lägger man mer mycket arbete på det utöver ordinarie
arbete.
Siffror på Kumlas satsningar på skola och annat kan fås från johan.hultgren@kumla.se
(ekonomichef). På www.sk.se finns jämförelser mellan kommuner, både vad gäller kostnader och
resultat.
Mait föreslog att nästa gång ägnas åt diskussioner åt förskolans utveckling som tema.
Flera föräldrar framförde att det vore bättre med två möten, ett för förskola och ett för skola, eller
att mötet delas i olika delar.
En av föräldrarna påpekade att föräldraforum måste hållas även på förskolor utan koppling till skolor.
Datum för nästa möte kommer efter årskiftet.
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