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Förvaltning för livslångt lärande

Föräldraråd 2015-03-17
Presentation av alla närvarande.
Tema:
”Kan du rekommendera din skola för andra?”










Många vårdnadshavare nöjda och kan rekommendera sin skola
Svårt att få tag på behöriga lärare och brist på vikarier skapar en oro vilket
påverkar bilden av skolan
Få bussförbindelser från Ekeby till Kumla medför att många vårdnadshavare
väljer skolor i Örebro från år 6 där bussförbindelserna är tätare
Tung trafik utanför Hardemoskola
Få personer deltar på föräldraforum vilket gör det svårt att få en överblick av
vårdnadshavarnas bild av skolan, alla har inte diskuterat frågan
Bra med tobakspolicy
Skolportalen, önskemål om att representanter från vårdnadshavarna finns
med och kan diskutera utvecklingsområden ur ett användarperspektiv
Vårdnadshavare upplever att det är ett stort glapp mellan år 5 och 6. Väldigt
stor skillnad mellan åren och övergången blir jobbig för många elever
Trafiksituationen utanför Stene skola, nu finns förslag som är ute på remiss
för att skapa en bättre trafiksituation

Övriga frågor:







Nästa träff genomgång av ritningar för Vialund och tidsplanen.
Inbjudan till föräldraforum kommer sent från många av verksamheterna. En
del har fått inbjudan mindre än en vecka innan mötet.
Önskemål finns att titta på ritningar där ombyggnationer ska ske på skolans
föräldraforum, det kanske kan locka fler att delta.
Önskemål om att titta på ritningarna för Stene skola innan bygget drar igång.
Tydliggöra vad föräldraforum och föräldraråd är, bör stå med på inbjudan.
Nästan samma namn för två olika träffar, svårt att veta skillnaden mellan
dem.
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Dammen i Skogstorp är grundad men önskemål om att den läggs igen helt
finns från vårdnadshavare.
Skolportalen behöver ha en bättre struktur, mer enhetligt, inte både
skolportal och skolwebb. Svårt som vårdnadshavare att hitta information när
det finns på fler ställen.
Plan för hur information kommuniceras i kommunens skolor önskas.
Vikariebrist ett stort bekymmer, många lärarlösa lektioner på 6-9 skolorna
Upplevelsen av att det är svårt att få information om t.ex. läxor, prov m.m.
för de äldre eleverna.
Önskemål om att Ekeby och Hardemo ska kunna ha öppet när det är
stängningsdagar, sommarstängning. Svårt för vårdnadshavare att åka in och
lämna barnen centralt när man bor i ytterområden. Förvaltningen vill att
personalen jobbar när de flesta vårdnadshavare har behov av omsorg. Med
anledning av detta är det bäst ur ett barnperspektiv att den största delen av
personalen är lediga under sommaren så att de finns tillgängliga när
verksamheterna öppnar igen. Verksamheterna vill undvika att ha vikarier
under t.ex. inskolningar. Under sommaren är det ett minskat behov av
omsorg och då har vi endast ett fåtal verksamheter öppna som vi kallar
sommarverksamheter. I sommar kommer det finnas tre verksamheter inom
förskolan och skolan öppna för de vårdnadshavare som har behov av omsorg
för sitt barn.
Skolskjuts har eleverna rätt till om man går på den anvisade skolan men det
finns möjlighet att ansöka om skolskjuts utifrån specifika skäl, varje ärende
behandlas enskilt.
Snöröjning – tekniska. Bättre samordning mellan de som kör snöplogarna och
personalen så att de hinner ta in barnen ur säkerhetssynpunkt. Utredning om
detta pågår.
Ipads i förskolan, rutiner för användandet i förskolan har blivit bättre.
Betyg i år 4. Varken majoritet, opposition eller tjänstemammasidan är
positiva till att delta i projektet om att införa betyg i år 4 i Kumla kommun på
prov.
Hur kan vi samarbeta skola och vårdnadshavare för att skapa en trygg vardag
för våra barn och unga när det t.ex. gäller nätmobbing? Hur kan vi stötta
varandra till att upptäcka och hjälpa våra barn?
Upphandling. Många stora investeringar överskrider sin budget delvis beror
det på att projekteringen görs och innan upphandlingen görs så kan
marknaden ha förändrats. Byggkonjekturerna har också stor påverkan och är
svår att förutspå.
Nämndens vision för Kumla kommuns skolor önskas.
Trafiksituationen runt borgen ses över.

Aktuellt från förvaltningen:


Rekrytering av ny förvaltningschef har påbörjats.
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Vikariefrågan och att rekrytera behöriga lärare är frågor som förvaltningen
jobbar hårt med genom annonsering, marknadsföring, uppföljning av de som
väljer att sluta m.m.
Samordning i kollektivtrafiken ger fler turer från hösten 2015
Från och med hösten 2015 kommer de kommunala skolskjutsarna integreras
i den linjelagda kollektivtrafiken. Det är projektet Mer koll som införs, där
bland annat Länstrafiken samarbetar med 22 kommuner i Örebro och
Västmanlands län. Ett mål med projektet är att erbjuda en bättre service och
på sikt öka det kollektiva resandet. Till exempel kommer turer där det
tidigare bara varit skolskjuts även vara tillgängliga för alla. Därför kommer
tiderna för skolstart och skoldagens slut justerats.
Mer information kommer under våren i takt med införandet.









Vialundskolans ombyggnation startar i maj och beräknas vara färdig hösten
2016.
Stene skola: Nya ritningar är ute på remiss
Hardemo: Ombyggnationen av nedervåningen beräknas bli klar till sommaren
och under sommaren sätts hissen in när verksamheten är stängd.
Ny förskola i Kvarngården beräknas vara klar i maj.
Ny förskola på Norr med 4 avdelningar beräknas vara klar under 2016.
Naturskolan kommer vara kvar men ny personal behöver rekryteras p.g.a.
pensionsavgångar. Alternativa lokaler undersöks.
Flytt av år 6. Förvaltningen har gjort en genomlysning av både pedagogiska
och lokalmässiga utmaningar som flytten av år 6 till F-5 innebär. De flesta av
F-5 skolorna behöver någon form av ombyggnation för att kunna ta emot år
6 och en utökning i lärarkompetens behövs också på de flesta skolor. Kumla
kommunfastigheter har fått i uppdrag att ta fram prisförslag på dessa
ombyggnationer och förvaltningen väntar på återkoppling. I april börjar
budgetarbetet för 2016 där kostnaderna redovisas för sedan tas upp i
nämnden. Tidsplanen just nu är att år 6 stannar kvar på sina F-5 skolor
höstterminen 2016.

Hösten datum:
Torsdagen den 17 september och tisdagen den 24 november kl. 18-20.

Antecknat av:
Ann-Sofie Vennerstrand
Verksamhetschef F-5

