Protokoll 2016-11-21 Vimarskolans föräldraförening
Ann-Sofie Henriksson, Berit Lundqvist, Sofie Aust, Pernilla Begu, Kajsa Ekström
Information från skolan:
Pernilla Begu är rektor för F-9 och Johanna Holmstrand är ansvarig för grundsärskolan och fritids. Arbetet med
”likabehandling” pågår och samarbetet mellan hög-, låg- och mellanstadiet ökar. Högstadielärare har samarbetat
med låg- och mellanstadielärare med incidenter. Skolan är skyldiga att skriva incidentrapporter och lämna dem
vidare till nämnden. Vimarskolan har flest incidenter i kommunen, personalen reagerar när de ser fel, följer upp
och arbetar metodiskt för att få slut på kränkningar och bråk genom att jobba mer med förebyggande arbete. Det
är lugnt på högstadiet t.ex. i matsalen.
Yvonne Carlsson ska jobba i cafeterian på högstadiet. Eleverna ska involveras och driva cafeterian tillsammans
med vuxen. Föreläsningar, underhållning mm kan ske i cafeterian.
Skolledningen jobbar med årsredovisning där de ska redovisa hur väl/inte väl skolan nått årets mål. Utifrån
utvärdering skrivs verksamhetsplan/ nya mål nästa år. Nya mål: elevinflytande.
Fritids har ej behörig personal på alla tjänster. Därför måste tjänsterna annonseras ut varje termin. Få
fritidspedagoger i kommunen jobbar på fritids.
Budgeten är minimal, skolan har inte råd med grundbemanning, men det fungerar tack vare pengar från
migrationsverket.
Skolinspektionen ska göra en granskning över resursfördelning i kommunen.
Det är mycket svårt att få tag i behörig personal samt vikarier till högstadiet. En personal jobbar med
vikarieanskaffning samt som vikarie. Tuff arbetsbörda för behörig personal, som undervisar och är mentorer,
involverade i flera klasser. Lärarna gör ett fantastiskt jobb.
Övrigt:
Det är stora barngrupper på fritids, minskad trygghet bland barn och föräldrar och en ökad oro eftersom personal
byts ut.
Fritids ”Gläntan” och ”Solrosen” fungerar bra och barn, personal och föräldrar är nöjda. ”Äventyret” ska få
personalförstärkning under en månad, för att hjälpa till med struktur mm. Viktigt att få personalen att stanna.
Skolan söker fritidspedagoger till fritidshemmen.
Vid nästa föräldramöte diskuterar vi frågan om trygghet på fritids igen.
Varför börjar eleverna att läsa engelska så sent, i åk 3? Lärarna har diskuterat om man kan börja tidigare med
engelska, men det måsta passa in i tidsplanen.
Vimarskolan har haft som tradition att gå till kyrkan i advent men det sker inte i år. Skolan ansvarar för vad som
sägs i kyrkan, och om skolan utesluter några elever som av olika anledningar inte får gå i kyrkan, så gör skolan
fel.
Gemensamt luciatåg den 13 december för åk 2, 4 och 9.
Med hjälp av Skola 24 ska frånvaro anmälas via app eller via datorn, och det ska vara i gång vid årsskiftet.
Ist-lärande är ett nytt bedömningsstöd som ska ersätta infomentor.
Nästa möte är 6 februari 2017 kl.18.30 i personalrummet, högstadiet. Styrelsen träffas kl.18.15.
Klassföräldrar ska få en särskild inbjudan till nästa möte.
Dagordningen bör finnas på Infomentor/Ist-lärande minst en vecka före mötet.
Sekreterare Kajsa Ekström

