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Minnesanteckningar förda vid föräldraråd 141210
Närvarande: Annica Moberg (s), Per Holm (kd), Annika Hallberg tf
förvaltningschef, Ann-Sofie Vennerstrand verksamhetschef f-5, Susanne
Sandberg chef elevhälsan.
Johan Haglund, Skogstorp
Lars Arnelius, Ekeby
Maria Bylin, Tallängens förskola
Karin Johnson, Tallängens skola
Stefan Wahlström, Stene skola
David Grahn, Fylsta skola
Stefan Eriksson, Haga/Myggan
Julia Eriksson, Haga/Myggan
Rebecca Strömgren Jäfvert, Hardemo
Charlotta Edfalk Sundler, Norrgården
Jenny Heimdahl, Fylsta
Ulrika Hillgren, Malmen
Sara Börjesson, Skogstorp/Haga
Mattias Hansson, Romarebäcken
Elisabeth Svensson, Haga

Föregående protokoll
Annica Moberg redogjorde kort för innehållet i förra mötesprotokollet.
Tema – Barn i behov av särskilt stöd
Susanne Sandberg, chef för elevhälsan och verksamhetschef Ann-Sofie
Vennerstrand redogjorde för det stöd som finns och borde finnas, den
lagstiftning som gäller barn i behov av särskilt stöd och de rättigheter som
finns. Inom elevhälsan finns flera olika yrkeskategorier och deras
arbetsuppgifter redovisades.
Det blev en hel del frågor och en givande debatt kring de här frågorna, både
utifrån de erfarenheter som fanns hos de närvarande föräldrarna, våra politiker
och utifrån de rättigheter som finns. Vi pratade också om vikten att ge barnen
redskap för att hantera olika säker genom livet. Ett stort ansvar vilar på
föräldrarna och skolan där ett bra samarbete är viktigt för att lyckas med
barnen i förskolan och skolan.

Aktuellt från föräldraforum
En fråga handlade om trafiksituationen och belysning kring Stene skola, där var
det ett arbete påbörjat med Tekniska kontoret.
Riktlinjer för Ipads användandet på förskolorna efterfrågades. Frågan
hänvisades till kommande forum för diskussion och genomgång av vad som
gäller tillsammans med förskolchef och personal.
Frågan om varför det kommer så få föräldrar på föräldraforum var också upp
till diskussion och förvaltningen tar med sig frågan om hur möten och planering
av forum, råd och föräldramöten ska göras bättre och hur informationen om de
olika mötena ska kunna spridas på ett bättre sätt än idag.
Information gavs om att ”snöpinnar” längs Brånstavägen var bortplockade. Det
kommer att åtgärdas.
Övriga frågor
Annica Moberg (s) informerade om att det var, Marie Eriksson (s) och Per
Holms (kd) sista föräldraråd. Eftersom det är ny mandatperson så har det
utsedds nya politiska företrädare. Andreas Brorsson (s)ny ordförande, Oskar
Svärd (m) och Kajsa Rosén (fp) kommer att var de politiska företrädarna på
nästa föräldraråd. I samband med ny mandat period går också namnet barnoch utbildnings och gymnasienämnd i graven och ny nämnd med samtliga
verksamheter förskola, skola, fritidshem, gymnasiet och vuxenutbildning
kommer att finnas under en och samma nämnd ”Nämnd för Livs långt lärande”
.
Annika Moberg och Per Holm tackar för intressanta och givande möten med er
föräldrar under de år som varit och betonar vikten av möten mellan föräldrar
och politiker.
Föräldraforum under våren 2015, blir den 17 mars och 11 maj kl 18.00

