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1. Föregående protokoll lästes upp.
2. Ekonomisk rapport
Föreningen har 8100 kr på kontot. Vi ska även få föreningsbidrag från kommunen, ca 6500 kr.
3. Information från skolan:
Budgeten är inte klar. Det är omöjligt att spara på tjänster eftersom eleverna har rätt till stöd. Skolan
har valt att hyra färre datorer. Det är ett mycket tufft läge ekonomiskt och det är inte säkert att klass
9 får åka på skolresa till Stockholm.
Årskurs två ska ta fram idéer om hur skolgården kan bli bättre. Deras tankar går sedan vidare till åk 5,
som väljer ut några idéer, som i sin tur skickas till åk 7-9. Eventuellt behövs hjälp av föräldrar, med att
förmedla information, hitta föreningar/företag som kan hjälpa till att genomföra några av idéerna.
Skolan ska utveckla samarbete med folkhögskolan, äventyrspedagogik. Tanken är att blivande
fritidsledare och elever i åk 5 ska planera för olika samarbetsövningar för eleverna i F-6 under hösten.
Rastverksamheten ska utökas. Man ser flera fördelar med rastpedagoger.
Tjänsterna på skolan är tillsatta, men inte med behöriga lärare i alla ämnen. Det är mycket svårt att
rekrytera behörig personal. Det är en stor arbetsbörda på behöriga lärare som ska sambedöma.
En kurator är anställd för eleverna i åk F-6, samt ytterskolorna.
Det går ca 50 nyanlända elever på Vimarskolan, 20 st F-6 och 30 st åk 7-9. Flera av eleverna bor på
Oxgården och det är osäkert hur länge de kan bo kvar i Vimmerby. Skolan har på kort tid gjort en ny
organisation med lokaler, personal och läromedel för dessa barn.
Fritids ska börja skicka ut information via infomentor. Det är nya morgonrutiner på fritids. Föräldrar
som lämnar sina barn innan kl.07.30 går till Äventyret, där personal tar emot. Det ska vara en tydlig
överlämning från förälder till personal, för våra barns säkerhet.
Den 1 mars börjar Isa Karlsson en ny tjänst på folkhögskolan. Skolområde öst och väst upphör och
hela grundskolan blir ett område.
4. Övriga frågor
Finns det möjlighet att sjukanmäla sitt barn via mejl eller sms? Nej, i dagsläget sker all
frånvarorapportering till telefonsvarare. Det sker upphandling om infomentor ska finnas kvar eller
om kommunen ska köpa liknande system.
Vimarskolans föräldraförening ska skicka en skrivelse till ledamöterna i Barn- och
utbildningsnämnden med frågorna; Hur ska kommunen rekrytera lärare? På vilket sätt ska
kommunen behålla behörig personal/bli en attraktiv arbetsgivare?
Styrelsen väljer att ge ca 5000 kr till lekredskap till åk F-6 och ca 9000 kr till åk 9, med reservation för
hur stort föreningsbidraget från kommunen är, samt om åk 9 kommer iväg på resa eller inte.
Nästa styrelsemöte är 18 april kl.18.30.
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