Anteckningar förda vid föräldraråd 2015 05 11
Närvarande
Andreas Brorsson (s)
Oscar Svärd (m)
Kajsa Rosén (fp)
Annika Hallberg t f förvaltningschef
Rolf Östman verksamhetschef
Anders Friberg, Stene skola
Ulrika Hillgren, Malmens skola
Urban Mossberg, Vialund
Leif Östergren, Hardemo
Rebecca Strömgren Jäfvert, Hardemo
Lars Arnelius, Ekeby
Sara Börjesson, Haga och Skogstorp
Johan Haglund, Skogstorp
Maria Bylin, Tallängens förskola

1 Information om ombyggnad Vialundskolan
Rolf Östman berättade om hur Vialundskolan kommer att byggas om. Ombyggnaden är precis
påbörjad och kommer att slutföras under början av 2017 med utemiljön som sista steg.
2 Önskemål /krav på ett digitalt informationssystem/skolportal
Skogstorp: Struktur för hur alla lägger in information. Enkel lista på vad som föräldrar ska kunna hitta
(i viss mån olika för olika åldrar). Nya dokument i nya flikar. Information behöver fyllas på. Förklaring
till hur informationen ska tolkas (enkelt att förstå).
Protokoll finns på Skogstorps sida i skolportalen.
Haga: används inte så mycket – lättare inloggning önskas – en informationskälla inte flera.
Ekeby : diskuterades inte (dock används den inte så mycket).
Hardemo: få är inne där. Finns blogg på skolan som informerar.
Vialund: mer lättnavigerat. För vem är det till? Möjlighet till flashar, läskvitton, ha en referensgrupp
inför eventuellt byte eller utveckling.
Protokoll finns i skolportalen, Vialunds sida.
Malmen: hur många använder portalen? Mer information behöver finnas.
Stene skola: diskuterade andra saker.
3 Från föräldraform
Skogstorp: diskuterade bland annat lokalförändringar.
Ekeby: diskuterade klassorganisation och vikariefrågan.
Hardemo: frågan om skolgård togs upp igen.
Vialund: tog upp pulsträning
Malmen: läget på skolan
Stene: diskuterade trafiksituation och ombyggnad
4 Kallelser till föräldraforum
Från flera föräldraforum rapporterades att inbjudningar gått ut sent och på sätt som inte nått alla.
Kommande läsår måste detta fungera på ett bättre sätt.
5 Information från förvaltningen

Annika rapporterade om kommande ny förskola i det s.k. Blå huset som finns i anslutning till Borgen.
I samband med att förskola anordnas kommer vägen till Ericsson att flyttas och ett sammanhängande
skolområdeskapas.
Nästa tisdag (19/5) påbörjas inskolningen på den nya förskolan Kvarngården.
Annika informerade också om sommarverksamheten.
Till det pedagogiska priset har 8 nomineringar inkommit. Det är fritt för alla att nominera, men årets
nomineringstid har gått.
6 Nästa möte är 17 september
Önskemål finns då om att ”flytten” av skolår 6 tas upp
Vid anteckningarna
Rolf Östman

