Anteckningar förda vid möte med Föräldraråd 2013-04-08
Närvarande:
Stefan Svensson (s)
Per Holm (kd)
Marie Eriksson (s)
Rolf Östman, Lisa Broman-Huss, planeringsledare
Malin Gustavsson, Smeden
Tive Hildén, Tallängens femårsgrupp
Ann-Sofie Karlsson, Tallängens femårsgrupp
Märta Aronsson, Vialund och Stene
Jonas Thybelius, Ekeby
Anders Olsén Vialund
Caroline Olofsson, Åbytorps förskola
Bernt-Inge Johansson Stene/Vialund
Madelene Wistrand, Smeden
Katarina Axelsson Stene/Vialund
Sara Börjesson Gläntan/Skogstorpsområdet
Kirsi Persson Kumlaby skola
Catharina Vincent 6B

1 Frågor från Föräldraforum
A) Smeden/Lillheden: protokoll från Föräldraforum har inte mailats ut än
B) Tallängen: har Föräldraforum nästa vecka. Vill veta datum för Föräldraråd så att planering av
Föräldraforum kan göras. Stefan lovade att detta ska göras, och att kallelserna ska komma i
tid, från rektorerna. Datum och tid läggs också ut på skolwebben: www.skola.kumla.se
(senare kommer kallelserna ut på skolportalen: https://skolportal.kumla.se, när inloggning
via bank-id för vårdnadshavare är ordnad).
C) Vialund: frågan om vikariepool ställdes igen. Stefan redogjorde för vissa åtgärder Rolf
berättade också att rektorsgruppen kommer att arbeta med frågan under våren med sikte
på att förbättringar genomförs senast vid höstterminsstarten. Rolf kommer att diskutera
med bemanningsenheten hur vikarieanskaffningen är organiserad. Några föräldrar föreslog
förhöjd grundbemanning, eller bemanningspool. Information om möjligheten att vikariera
bör också läggas ut t.ex. på skolwebben, eller kumla.se.
D) Från Vialund efterfrågades också beslut om resursfördelningsmodell. Stefan berättade att
nämnden fattar beslut vid nästa möte, 24 april.
E) Stene: Ingen fråga eftersom det inte varit ett Föräldraforum. Stefan och Rolf berättade att
planering för ombyggnad och renovering av gamla skolhuset under 2014 pågår. Ett alternativ
med nybyggnad av skolan kommer också att tas fram.
F) Diskussion fördes om placering av skolår 6 framöver. Stefan och Per berättade att
inriktningsbeslut fattas av nämnden i april. När en sådan förändring i så fall kan genomföras
beror bland annat på när ombyggnader av vissa skolor kan genomföras.
G) Ekeby: Föräldraforum har diskuterat lokaler för förskolan, samt skolmaten. Stefan berättade
om att funderingar om lokalförändringar pågår, samt om tankar på eventuellt samarbete
med Örebro (Almbro).
H) Gläntan/Skogstorp: Ingen aktuell fråga. Frågan om hur många elever det kommer att bli på
Skogstorp och hur de ska rymmas berördes. Man hade också pratat om att det borde vara ett
mer likvärdigt arbetssätt på förskolorna. Stefan menade att införande av förskolechefer
kommer att leda till större likvärdighet.

I)

J)

Stene: Blåsippan har diskuterats, föräldrarna där är missnöjda med många saker. Lisa
berättade att många av de saker som man haft synpunkter på kommer att åtgärdas. Grinden
kommer att flyttas, lekutrustning kommer att inköpas till gården.
Kumlaby: Inga frågor

2 Vuxenvärldens ansvar för barn- och ungdomars användanden av sociala
medier och Internet.
Stefan funderade över om föräldrar kan göra överenskommelser om gemensamma
förhållningssätt. Han utgick från programmet ÖPP, där föräldrar i klasser uppmanas göra
överenskommelser i drogpreventivt syfte.
Flera föräldrar instämde i den idén. Andra exempel nämndes också (COPE, bland annat).
Förslag framfördes att skolan ska ge kunskaper om regler för Internetanvändande, vett- och
etikett, konsekvenser av agerande på nätet.
Ett annat förslag var att se till att lägga ut i information på kommunens hemsida om internet och
sociala media.
Andra framförde också att förhållningssätt till varandra ansikte mot ansikte behöver vara en del
av skolans (och hemmens) arbete.

Vid anteckningarna
Rolf Östman

