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Till justerare utsågs Lars-Göran Hansson

§ 1.

Föregående protokoll

Inga kommentarer

§ 2.

Föräldraenkät

Årets föräldraenkät kommer skickas ut till samtliga föräldrar under denna vecka. Carina
Olson kontakter Peter Valör inför nästa års föräldraenkät för en digital version.
Ragnhild Holmgren lyfte frågan om relevansen av frågan ”Har du förtroende för din
skolledare?”.
Diskussioner fördes kring detta.

§ 3.

Skyddsrond och allergirond, Torna Hällestad skola

7/4 genomförde Torna Hällestad skola skyddsrond, bilaga 1allergiond, bilaga 2, och
brandskyddsrond, bilaga 3, utan några större anmärkningar.
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Däremot har det hittats ännu en brunn på ängen nedan för skolan vars locka måste
förankras. Eftersom den ligger på försvarets mark har Ragnhild varit i kontakt med
försvaret som lovade att åtgärda problemet.

§ 4.

Skolskjutshållplatser

BSN Öster har gjort en framställan till nämnden och förslag har lagts till
Kommunfullmäktige om att bygga säkra busshållplatser för skolbarnen ute i byarna.

§ 5.

Personalorganisation lå 10-11

Hagalundskolan
F-klassen
Klasslärare Viveka Johansson, fritidspedagoger Lena Andersson och Ami
Hansson
År 1
Klasslärare Petra Henriksson
År 2
Klasslärare Besse Hurtig Bengtsson, resurs Karin Bergman, fritidspedagog
Stefan Sandqvist
År 3
Klasslärare Mari-Louise Guedj, fritidspedagog Roger Wiktorsson
År 4
Klasslärare Jenny Johnsson och Barbro Jarl
År 5
Klasslärare Elna-Brita Adamsson och Elisabeth Malmberg
År 6
Klasslärare Maria Siöland och Anna Månsson

Torna Hällestad skola
F-1
Klasslärare Helen Wilhelmsson, Anna Nilsson, Jenny Jönsson, Kristina
Persson och en vakans
2-3
Katherina Magnusson, Christina Silver, Lennart Markovic och en vakans

§ 6.

Ombyggnation av Hagalundskolans idrottssal

Projektering av Hagalundskolans idrottssal kommer ske under hösten. Byggstart är
planerad till v8 2011, planerad byggtid är 7 månader. Under ombyggnationen kommer
duschbodar för omklädning och duschning att placeras på skolgården. Diskussioner fördes
kring hur idrottslektionerna kommer se ut för eleverna både på Hagalundskolan och på
Torna Hällestad skola under ombyggnationen.
I tjänstemanna förslaget inför 2010 finns inte nybyggnationen av Hagalundskolan med.
Carolina Nordbeck försäkrar att hon kommer lägga till den i nästa års budget.
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Incidentrapporter

Hagalundskolan
Ett antal tillbudsrapporter har upprättats kring den nya klätterställningen och
fågelbogungan på skolgården.
En elev ramlade ner från ribbstolen och tappade andan.
En lärare har fått en sparkcykel och hjälm kastad efter sig.
Nya rutiner har upprättats på skolan vilka innebär att alvarligare olycksfall kommer
rapporteras till Arbetsmiljöverket.
Diskussioner fördes kring när personalen på skolan tar kontakt med föräldrarna.
Torna Hällestad skola
En elev har fått uppsöka vårdcentralen efter en fingerskada.

§ 8.

Föräldrarådet

Trafiken utanför Torna Hällestad skola
Ragnhild Holmgren skall kontakta Tekniskaförvaltningen och se om det finns möjlighet att
sätta upp skyltar på Bygatan som informerar bilisterna om att där ligger en skola.
Alternativt om man kan göra en avsmalning av vägen framför skolan.
Oro kring spansk undervisningen
Diskussioner fördes kring vikarie situationen vid ordinarie spansklärares frånvaro.
Föräldrarådet känner en oro inför kvaliteten på undervisningen.
Hemkunskapen
Fortsatt diskussion kring hemkunskapsundervisningen på Nyvångskolan.
Möjlighet till simning med fritidshemmet under sommaren
Föräldrarådet lyfte frågan om fritidshemmet planerar att besöka Dalbybadet i sommar.
Anitha Löfvendahl informerade om att det är avhängigt av antal barn respektiver personal.
Personalen går till badet med barnen när de känner sig trygga.
Unikum
Diskussioner fördes kring betygsystemet Unikum som ska börja tillämpas från
höstterminen.

§ 9.

Övrigt

Politikerna har beslutat att skjuta upp den planerade öppna verksamheten för eleverna på
Allaktivitetshuset. Fritidshemsverksamhet år F-3 och fritidsklubben för år 4-6 kommer även
till hösten att bedrivas på Hagalundskolan.
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Vaccination
Vaccination mot livmodershalscancer kommer erbjudas samtliga flickor i år 5 från och med
hösten. Vaccinationen består av en spruta vid tre tillfällen.
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