Anteckningar förda vid föräldraråd 2014 10 01
Närvarande: Annica Moberg (s), Per Holm (kd), Annika Hallberg t f förvaltningschef, Rolf Östman
verksamhetschef 6-9 m.m.
Johan Haglund, Skogstorp
Stefan Eriksson, Haga/Myggan
Peter Sobotka, Norrgården
Sara Börjesson, Skogstorp/Haga
Maria Byhlin, Tallängens förskola
Urban Mossberg, Vialund
Maria Hven, Tallängens skola och förskola
Ulrika Hillgren, Malmens skola
Lars Arnelius, Ekeby
Elisabeth Eriksson, Fylsta

1 Föregående protokoll
Annica M redogjorde kort för innehållet i förra mötets protokoll.
2 Föräldrars delaktighet och inflytande
Avsikten har varit att alla föräldraråd skulle diskutera föräldrars möjlighet till delaktighet och
inflyttande. Hur det har gjorts har varierat. Följande synpunkter angående information framfördes:
- Svårt att hitta på Kumla.se, dåligt med information och gammal information på enheternas
Rolf informerade om att förbättrad information kommer i skolportalen. Hemsidorna kommer
att fyllas med mer beständig information som inte behöver uppdateras så ofta.
- På Vialund har föräldrarna lämnat förslag på kommunikationspolicys som man menar borde
finnas i för skolor och förskolor.
- Information som efterfrågas: matsedel, aktiviteter, bedömningar, styrdokument, snabb
information om händelser, personalförändringar, kontaktuppgifter….
- Informationen borde vara likvärdig, oavsett vilken lärare eller rektor som finns på skolan.
- Veckobrev uppskattas (från läraren) men annan information bör också ges.
Förvaltningen kommer att återkoppla om vad som görs i frågan framöver.
När det gäller inflytande framfördes följande:
- Information inför viktiga beslut, exempelvis hur organisationen ska se ut. Besluten ser man
att rektor/förskolechef står för.
- Hur når man alla föräldrar?
- Hur ska flödet mellan föräldraforum och föräldraråd se ut, vilka frågor tas upp var, och vad
blir resultatet av diskussionerna?
Rolf visade kort hur skolportalen ser ut. De flesta närvarande föräldrarna såg positivt på den
information om skolan och elevens utveckling som de kan få via portalen.

3 Övriga frågor
En av föräldrarna undrade om den utskickade enkäten om planeringsdagar i förskola och
skolbarnsomsorg.
Annica M berättade om bakgrunden, som är att nämnden vill ha underlag för beslut om antalet
planeringsdagar.

En fråga som diskuterats är vem som bestämmer om åtgärder när ett t.ex. utåtagerande barn finns i
gruppen. I ett aktuellt fall har personal omfördelats för att jobba mot ett enskilt barn, istället för att
jobba mot hela gruppen.
Svaret är att rektor ansvarar för hur arbetet organiseras inom sina ekonomiska ramar.
I resursfördelningssystemet finns generella stödresurser till alla skolor, men riktade stödresurser
finns bara till barn med fysiska funktionshinder.
En översyn av resursfördelningssystemet pågår, där möjligheterna till riktade resurser för fler
grupper ses över.
Liknande frågor har diskuterats på andra föräldraforum.
Per H föreslog temat ”Barn- och elever i behov av särskilt stöd”, vilket mötet instämde i. Det blir
alltså temat nästa gång.
Via mail har två frågor kommit in från Stene skola/Åbytorps förskola.
Den första handlar om hur man gör med nästa års förskoleklass, som ser ut att bli 29 barn. Den
frågan skickas vidare till rektor.
Hur ser tidsplanen för ”flytten” av skolår sex ut.
Barn- och utbildningsnämnden har frågan uppe till beslut 22 oktober. Tidsplanen beror också på om
fullmäktige beslutar lägga pengar på lokalförändringar på ett antal skolor.
Information om beslutet kommer på www.kumla.se.
Vid tangentbordet
Rolf Östman

