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Forum för samråd
Dalby och Torna Hällestad är från och med terminsstart 2012 ett skolområde som heter
Dalby/Torna Hällestad ansvarsområde. Från hösten kommer gemensamma Forum för samråd
att hållas för Dalby/Torna Hällestad ansvarsområde, ett för skolorna och två för förskolorna.
Föräldrarådet önskar en definition på vad en skolenhet är och påpekar att i texten står det
att det skall var ett möte per skolenhet. Carina Olssson skall kolla upp detta till nästa
möte.

Normer och värden
Kränkningar, mobbning, tillbud och olycksfall
Carina Olsson redogjorde för de tillbud och olycksfall som inträffat på Hagalundskolan.
Ragnhild Holmgren redogjorde för de olycksfall som inträffat på Torna Hällestad skola samt
informerade om att det finns ett pågående mobbingärende för vilken ett åtgärdsprogram
upprättats.

Kunskaper
Läsa skriva och räkna projektet

Ragnhild Holmgren informerade om ett läsfrämjande projekt där lärare informerar och utbyter
erfarenheter.
Carina Olsson informerar om F-klassen på Hagalundskolan arbetar med ”Att skriva sig till
läsande”.

Elevernas ansvar och inflytande
Torna Hällestad skolas utemiljö
Ängen nedanför skolan skall ställas iordning till skolgård. Stenar som skall formas till en labyrint
är beställda. Föräldrar har skänkt trädstammar, dessa ligger i en lång rad som en yttre gräns.
Vidare skall även pilkojor byggas under våren. Eleverna har önskemål om en hinderbana.

Skola och hem
Fotografering
Ragnhild Holmgrenintra ställde frågan om föräldrarna är intresserade att träffas och diskutera
skolfotografering och val av fotoföretag. Krister Hansson skall ställa frågan till deltagarna i
föräldrarådet. Ragnhild hälsar intresserade föräldrar välkomna att kontakta henne.

Övergång och samverkan
Inskolning av F-klass och år 4
Till hösten planeras det fyra nya F-klasser, en på Torna Hällestad skola, en på Hagalundskolan
och två på Nyvångskolan. Information om inskolning kommer att skickas ut till de elever som
skall börja i F-klassen. Inför varje höst förs en diskussion mellan rektorerna om fördelningen av
förskoleelever mellan skolorna för att det skall bli en så bra fördelning som möjligt.
Treorna på Torna Hällestad skola är inskolas på Hagalundskolan under våren.

Skolan och omvärlden
Inget att diskutera

Bedömning och betyg
UNIKUM
Kerstin Kralmark informerade om det arbete som pågår med UNIKUM. Pedagogerna har
önskemål om att Öster skall enas kring hur man skall skriva omdömen i UNIKUM.
Betyg år 6
Från och med hösten 2012 får eleverna från årskurs 6 betyg, terminsvis. Betygsskalan går
från A-F, där F står för ej godkänt.
Nationella prov
Nationella prov pågår i år 3 och 6 under hela vårterminen. Inga ledigheter för eleverna i berörda
klasser kommer att beviljas under denna period.

Rektors ansvar
Ett skolområde
Ledningsorganisationen förändras i Dalby fr.o.m. den 1 augusti. Carina Olsson slutar sin tjänst
som rektor på Hagalundskolan för att på heltid arbeta som en av två verksamhetschefer för
Dalby/Torna Hällestad ansvarsområde.

Systematiska kvalitetsarbete
Det systematiska kvalitetsarbetet utgår i år från implementeringen av den nya läroplanen,
skollagen och boken ”Lusten att förstå” av Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap.
Personalen för pedagogiska diskussioner en gång i månaden kring olika teman för att i praktiken
öka elevernas motivation och vidmakthålla deras lust att lära.
Budget
Budgeten för Hagalundskolan ligger på -464´.
Elevhälsa
Ingrid Edvall tillträder som skolsköterska för Hagalundskolan och Torna Hällestad skola på 50%,
den 10 maj.
Övrigt
Skolstarten hösten 2012
Diskussioner fördes kring det faktum att startdatumet för eleverna höstterminen 2012 varierar
mellan Lund Stad och Lund Öster.
Den nya Hagalundskolan planeras för sju normalstora klasser, F-6, och kommer troligen inte som
i dag att rymma eleverna från Torna Hällestad under mellanstadiet.
Planeringsarbetet med ytterligare en förskola på Påskagänget fortskrider, liksom förberedelserna
för den nya skolan på Påskagänget. Det är dock ännu inte klart var den nya skolan kommer att
placeras.
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