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1 Tema betyg och nationella prov
Rolf Östman inledde med att beskriva det nu gällande betygssystemet, betygsskalan och tillhörande
nationella prov. Information om detta finns på Skolverket.se.

2 Aktuellt från föräldraforum
Ekeby skola: Ett informationsmöte har hållits angående ny klassindelning. Motivet är bl.a. att anpassa
organisationen till budgeten.
Hardemo: Ombyggnaden av skolan har diskuterats. Samverkan kommer att hållas den närmaste
tiden. Föräldrarna hade en del frågor runt hur ersättningslokaler ordnas m.m. Föräldrarna undrade
också över utformningen på skolgården. Det saknas möjlighet att nå alla kursplanemålen, framförde
man. Annika Hallberg kommer att undersöka var saken står, och vad som händer med eventuella
markköp.
Kumlaby har sitt föräldraforum i morgon
Vialund: Har diskuterat ombyggnad, skolportal och tobak.
Stene: Diskuterade hur fler föräldrar kan engageras.
Tallängen: Skadegörelsen runt skolan och förskolan har diskuterats. Skadegörelse förekommer i stort
sett varje helg.
Skogstorp: Skolmaten har diskuterats. Preliminärt blir skolmat ett eget tema på föräldrarådet,
eftersom intresset var stort.

Norrgården: Parkeringsfrågan hade diskuterats. Situationen upplevs som kaotiskt, det saknas bl.a.
plats när föräldrar ska lämna barn. Även matsal hade diskuterats, Norrgården byggdes i slutet på 70talet med tanken att eleverna skulle äta i klassrummet.
En diskussion om drogattityder bland ungdomar uppstod. Ett förslag framfördes om att ordna
information riktad till föräldrar med barn yngre än ”högstadieåldern”.

3 Aktuellt från förvaltningen
Annika informerade om förvaltningens nya organisation. Se föregående protokoll. Chefen för
elevhälsan, Susanne Sandberg, har börjat på deltid och kommer att vara på plats på heltid från 1
augusti.
Några strategiska förbättringsområden arbetar förvaltningen med:
-

Förbättrade förskolegårdar
Genomförande IT-plan
Ljuddämpande åtgärder inom förskolan
Resurser till rättning av nationella prov.

På Trädgården har de nybyggda fyra avdelningarna börjat sin verksamhet (ersätter gamla lokaler).
Ytterligare två börjar inom kort. Även på Kvarngården påbörjas två avdelningar under hösten.
Annika Moberg redogjorde för ekonomin i förvaltningen och de åtgärder för att få kontroll på
ekonomin som genomförts. Numera finns alla typer av kostnader med i internbudgeten. De
verksamheter som har personal utöver tilldelad budget ansvarar dock för att genomföra förändringar
för att hålla sig inom budget.
Förstärkningar kommande budgetår kan därmed göra nytta i verksamheten, till skillnad mot
föregående år.
Ett kommande arbete är genomlysning av kommunens lokaler och planering för befolkningsökning
och befolkningsförändringar.
Annica M rapporterade att Fritidsgårdarna arbetar så att de ringer hem när de ser ungdomarna röka
på skolgården. De ringer också hem, fältassistenter eller eventuellt polis om en ungdom kommer
påverkad av droger. Målgruppen för verksamheterna är ungdomar och unga vuxna (12-19 på
Kumlaby och Kvisten). I Aktivitetshuset finns aktiviteter för barn från sju års ålder, och även äldre
personer än 19 år.

Vid anteckningarna
Rolf Östman

