Minnesanteckningar från föräldrarådsmöte Hagalundskolan
tisdag 9 april 2013.
Närvarande
Malin Sjöberg (1an)
Marie Vejgården (2an)
Peter Valeur (6an)
Tina Viktor Kiuru (rektor)
Vi diskuterade två av de punkter som kom upp vid förra Forum för samråd.
Skolavslutningen:
Vi undrade om kyrkan skulle kunna bli aktuell som lokal för skolavslutningen på
Hagalund.
Tina har noga tänkt igenom det och, bland annat på grundval av tidigare erfarenheter,
kommit fram till att hon inte kan garantera att skolavslutningen blir fri från kristna
inslag. Alltså kan det tillsvidare inte bli skolavslutning i kyrkan.
Datorer i skolan:
Tina: Hagalund har inte 1 dator per elev och kommer inte att skaffa det heller inom
överskådlig tid. Idag finns ca 40-50 datorer/ipads. Antalet kommer så sakta att utökas.
Det gäller att balansera kostnader mellan IT och annat utbildningsmaterial.
Språkundervisningen:
Spanskundervisningen har krånglat en del för en av grupperna. Framförallt har det
tydligen varit en del disciplinproblem, vilket stört själva undervisningen.
Tina: Ett antal elever kom själva till Tina och klagade. Efter diskussion kunde de
precisera mer exakt vad som var problem. Infon skickades vidare till Johan, rektor på
Nyvång. Uppenbarligen har man tagit tag i problemet och de senaste lektionerna skall ha
fungerat bättre. Fortfarande finns ingen klar tidsbild över hur länge denna gruppen
kommer att ha en (omtyckt) icke behörig vikare. Oklart när ordinarie lärare
återkommer.
Problem i 2:a klass:
Det har under längre tid varit problem i klass 2. Från årsskiftet har skolan utökat
åtgärderna för att förbättra situationen. Det finns nu extra resurs (personal) i klassen.
Extra resurser sattes in vid läsårets start för att sedan utökas under oktober månad.
Skolan upplever att situationen har förbättrats betydligt. Rektor skall även ha fått
positiv feedback från föräldrar.
Det är viktigt att vi föräldrar ger snabb feedback om detta känns helt fel, och kanske
även om vi instämmer.
Bygget:
I början på juni är det planerat att man skall skriva kontrakt med vinnande byggbolag.
Byggstarten skall vara 1 juli. Rektor trycker på hårt för att alla avspärrningar och
tillfällig rastgård skall vara helt klart till höst-termins-starten.

Incidenter:
Sedan förra mötet har det inträffat 5 incidenter. 4 kan betraktas som mindre allvarliga
men alldeles nyligen inträffade en allvarlig incident i Lund vid en bussutflykt. När
bussen lämnat av barnen i Lund körde den iväg vårdslöst vilket ledde till att
”bussrumpan” svängde ut och välte 4 av barnen! Inga allvarliga skador uppstod men
föklarligt nog blev många väldigt skrämda och upprörda. Skoaln har kontkatat
bussbolaget och ärendet är under utredning.
Tre anmälningar om kränkande behandling har inkommit, samtliga anmälningar har
gjorts av personalen. Två ärenden är avslutade, ett är pågående.
Rättning av centrala prov:
Det planerade samarbetet mellan Nyvång och Hagalund har av planeringstekniska skäl
inte kommit igång. Inom Hagalund samarbetar dock alla behöriga lärare med
rättningen över klassgränserna.
Vi skall titta på möjlighten att göra en föräldraenkät även i år.
Forum för samråd:
Mötet beslutade att skicka Malin Sjöberg och Marie Vejgården till Forum för samråd 16
april 2013.
Inget datum satt för nytt möte.
Vid pennan
Peter Valeur

