Vimarskolans Föräldraförening

Protokoll 2017-11-13

Sophie Lindh, Kent Skaate, Ann-Sofi Henriksson, Pernilla Begu.

1. Läser förgående protokoll, godkänns.
2. Ekonomisk rapport- 0 kr.
3. Information från skolan:
Pernilla Begu talar om att initiativet till att polisen var på plats och pratade om miljön vid
lämning och hämtning vid skolan kommer från Kommunens trafikingenjör inte skolan. Men
att det blev ett bra initiativ och många var nöjda. Om det kommer att återkopplas/upprepas
är Kommunens ansvar. Vi kan ta det direkt med trafikingenjören.
4. Cykelställen:
Lite samma sak här att det inte är skolans ansvar utan fastighetskontoret. Skolan är nöjda
med det som finns och det har tagit tid att få till det, så samma sak här vi får vända oss till
fastighetskontoret för invändningar.
5. Behöriga lärare och vikarier:
Så långt det är möjligt gör skolan och ledningen det de kan för att få behöriga lärare, förut
var det mest ”kris” på högstadiet men är nu även svårt på låg och mellanstadiet. Skolan har
skollagen som ska följas och det görs så långt det är möjligt.
Skolan har sin egen vikariesamordnare som gör så gott hon kan, bättre med vikarie än ingen
alls. Skolan är inte med i vikariepoolen.
6. Digitalt:
Finns inga krav på att elever ska ha utrustning. Och skolan kräver inte att elever har den
utrustningen hemma, de får hjälp på skolan och det går att läsa läxor på annat sätt.
Det är nytt i skollagen om digitalisering och här gör skolan återigen det de kan för att hänga
med, högstadiet använder sig av Cromebook vilket fungerar bra. Ist och skola24 har inte
fungerat som det var tänkt, här är det tålamod som gäller och politiska beslut om pengar
m.m. Skolan jobbar på förbättring inom detta område.
7. Idrottshallen:
Idrottshallen är en byggnad de lånar av kommunen som äger fastigheten. Idrottshallen
besiktas regelbundet senast v.37, finns det brister åtgärdas de direkt. Här är det via
fastighetsägaren kommunen som klagomål ska komma in.

Vimarskolans Föräldraförening

8. Vimarskolan har en egen Facebook sida där det läggs upp händelser från de olika
verksamheterna.
År 5 har haft besök av barn och vuxna från Norge och Lettland, de har tillsammans besökt
olika sevärdheter i Vimmerby. Barnen har bott i familjer från år 5.
9. Nästa möte med Föräldrar föreningen är den 5 februari kl.18.30 i caféterian på högstadiet.

Ann-Sofi Henriksson, sekreterare

