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Anders Andrén utsågs till justerare.

§ 1.

Föregående protokoll

Inget att diskutera

§ 2.

IUP och skriftliga omdömen

Det är upp till varje skola att själv bestämma hur man väljer att utforma de skriftliga
omdömena. Rektor poängterade att det är viktigt att föräldrarna blir informerade om målen
i de olika ämnena samt om eleven uppnår de uppsatta målen.
Föräldrarådet vill att man vid utvecklingssamtalen i de lägre åldrarna lägger tyngdpunkten
på den sociala kompetensen och hur barnet fungerar och agerar i gruppen.
De skriftliga omdömena är offentliga handlingar och skall inte innehålla känsliga uppgifter.
Föräldrarådet önskar endast muntlig information om den sociala kompetensen.
Föräldrarna i skolkonferensen fick ”Allmänna råd för IUP och skriftliga omdömen”.
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§ 3.

Nybyggnation – förslaget 2B

Det har tagits beslut i Barn- och skolnämnd Öster och Utbildningsnämnden om att
ombyggnationen av Hagalundskolan skall ske enligt förslag 2B. Det innebär att det
senaste förslaget skall bantas med 620 m2. Detta skall bland annat ske genom att man
minskar med två förskoleavdelningar, ”klacken” tas bort vilket innebär att gradängsalen tas
bort, att träslöjdsalen flyttas ”in” i byggnaden, elevvårdspersonalens lokaler tas bort samt
att man flyttar årskurs 6 till Nyvångskolan.
Skolledningen, personalen och Föräldrarådet är eniga om att man vill behålla 6:orna på
Hagalundskolan. Dels för att den personal som känner eleverna väl skall ha möjlighet att
kunna följa upp dem efter resultatet på nationella provet i årskurs 5 och dels eftersom man
anser att barnen inte är mogna för en flytt till högstadiet redan i årskurs 6.
Nämnden skall undersöka frågan om det går att behålla 6:orna på Hagalundskolan
även efter nybyggnationen.
Rektor påpekade att det även är en arbetsmiljöfråga för både personal och elever att
bygget kommer igång så snart som möjligt eftersom underhållet av både lokalerna och
skolgården har varit så gott som obefintligt de senaste åren.
Både majoriteten och oppositionen är överens om att nybyggnationen av Hagalundskolan
är ett prioriterat ärende.

§ 4.

KR 09

Rektor delade ut underlag för 2009 års kvalitets redovisning, som skall vara klar i
augusti/september 2009.
Man har redan nu börjat diskutera kvalitetsredovisningen för nästa år på
arbetslagsledarmötena.
Rektor ställde frågan till Föräldrarådet om hur föräldrarna ser på sin möjlighet till
inflytande. Föräldrarådet såg föräldraenkäten som en möjlighet att ta reda på det.
Föräldrarådet efterfrågade tips och råd om hur föräldrarna kan hjälpa barnen till ett lustfyllt
lärande.

§ 5.

Ny skolplan

En politisk styrgrupp har tagit fram en ny skolplan. Denna skiljer sig mycket från
föregångaren Personal Politiskt Program som bestod av många mål. Den nya skolplanen
är ute på remiss och det går bra att komma med synpunkter till Britt Steiner före den 20
december. Färdigställande och beslut kommer ske i januari – februari.
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§ 6.

Miljömål – trafik

Nya miljömål har tagits i nämnden för att öka personalens och elevernas miljökompetens
och för att öka miljöhänsynen vid inköp och förbrukning. I praktiken innebär det att:
• Alla förskolor och skolor skall ha Grön Flagg/skola för hållbar
utveckling till 2011-12-31.
• Varje förkola/skola skall verka för att minska biltransporter till och från
förskolan/skolan årligen.
• Andelen ekologiska livsmedel inom verksamheten skall ökas till 50%.

§ 7.

Hämtning av barn på fritidshemmet

Föräldrarna har i en allt större utsträckning börjat ringa till fritids och be personalen
förbereda, klä på, och skicka ut barnen på parkeringen eller direkt hem. Detta innebär för
fritidshemspersonalen att de måste avbryta verksamheten för att svara i telefon, hålla reda
på tider och förbereda barn. Personalen saknar kontakten med föräldrarna och vill komma
ifrån den nyuppkomna situationen som man dessutom saknar bemanning för.

§ 8.

Skolskjutsar

Principen för skolskjuts är att rektor utifrån de rådande riktlinjer som finns för rätten till
skolskjuts beslutar vilka elever som har rätt till skolskjuts. Detta beslut ger eleven rätt att
åka från skolan till hemmet och tvärtom. Föräldrarådet hade fått många upprörda
förfrågningar om reglerna kring skolskjutsen och varför reglerna skiljer sig mellan
Hagalundskolan och Nyvångskolan.
En av elevrepresentanterna ställde frågan om hur man vid en eventuell olycka på
hemvägen från skolan vet vilka elever som varit ombord på bussen om några av eleverna
som varit i skolan under dagen valt att inte utnyttja sin rätt till skolskjuts hem.
Carolina Nordbeck tar upp ämnet som ett ärende i nämnden i januari, samma regler
ska gälla för hela Lunds kommun.
Bitr. rektor påminde om mörka skolskjutshållplatser.

§ 9.

Budgetprognos 2008

November månads budgetuppföljningsmöte blev inställt på grund av sjukdom men enligt
förra månadens uppföljning ligger Hagalundskolan -100 000
och Torna Hällestad skola +/- noll.

§ 10. Incidentrapporter
Tyvärr saknar rektor information från skolsköterskan.
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Bitr rektor på Torna Hällestad skola informerade om att en av lärarna blivit stångad av en
jaktjur under en skolutflykt.
Det uppkom diskussioner kring kräksjukan i Torna Hällestad. Bitr. rektor informerade om
att handsprit till elever och personal finns på toaletterna samt att information från
skolsköterskan gått ut till alla föräldrar.

§ 11. Föräldrarådet
Skolgården
Föräldrarådet undrade vad som görs åt vattenansamlingarna på skolgården. Rektor
informerade om att vaktmästaren har beställt en firma som kommer hit och suger upp
vattnet.
Barn med särskilt stöd
Rektor informerade om att logoped Malin Lindner kommer tillbaka till våren. Hon kommer
då endast arbeta på Hagalundskolan eftersom Torna Hällestad har en specialpedagog
som arbetar med att stötta de elever som behöver hjälp.
Antalet barn i klasserna
Föräldrarådet påpekade att de anser att det är väldigt många barn i varje klass i de lägre
årskurserna.
Rektor informerade om att det under en period under vårterminen kommer sättas in extra
resurser i dessa klasser.
Föräldraråds representanter
Föräldrarådet vill veta när det är föräldramöte i klasserna nästa gång så de kan komma ut
och presentera sig själva och sin uppgift för att på så sätt få fler föräldrar att intressera sig
för att bli föräldrarådsrepresentanter.
Bänkbok
Föräldrarådet informerade om en idé som dom tycker fungerar bra i Torn Hällestad,
nämligen att de elever som behöver hjälp tar upp sin bänkbok som dom läser tyst i medan
pedagogerna hjälper dem i tur och ordning.
Ny hemsida
Föräldrarådet har en ny hemsida som återfinns på adressen
www.foraldraradet.torna-hallestad.se. Skolornas hemsidor kommer fortsättningsvis att
länka till den nya hemsidan.

§ 12. Övriga frågor
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Carolina Nordbeck informerade om att två fältassistenter kommer att anställas på Lund
Öster under 09.

Organisationsöversyn
Det pågår en organisationsöversyn på Lund Öster. Den innebär att två ansvarsområden
kommer utses för Dalby, Hagalunds ansvarsområde och Nyvångsansvarsområde. Vidare
innebär det att samltliga biträdande rektorer kommer att utses till rektorer.
Två verksamhetschefer kommer att utses i Dalby, en per verksamhetsområde, dessa
kommer vara direkt underställda förvaltningschefen och vara chef för rektorer,
skolsekreterare och administratörer. Den nya organisationen kommer att gälla från
090101.

Mötes datum 2009
Datum för vårterminens skolkonferenser är 28/1, 16/3, 14/5.
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