Barn och skolförvaltning Lund öster
Dalby/Torna Hällestad ansvarsområde

Protokoll
2012-11-21

Protokoll fört vid Forum för samråd Dalby grundskolor, 20 november 2012 kl 17.00-19.00
Närvarande: Tina Kervall förälder, Johanna S Remgard förälder, Cecilia Brandt personal 7-9,
Annica Cronquist personal 4-6, Ann Meybohm Björkman förälder, Margareth Hansson politiker,
Peter Valeur förälder, Astrid Rugsveen politiker, Johan Lindblad rektor, Fredrik Innings förälder,
Lennart Markovic´ personal TH, Martin Olsson rektor/verksamhetschef, Carina Olsson rektor/
verksamhetschef och Gun Rosberg (sekreterare).
Martin hälsade välkommen, presentationsrunda.
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. Föräldrar påpekade att de saknar punkten
Ekonomi på dagordningen. Läggs in i fortsättningen. Informerades om arbetet med budget 2013
ett stort arbete eftersom det gäller alla Dalby skolor.
Till övrigt: Fotografering, skolskjuts och Nyvångs förskola.
Normer och värden
Viktigt att alla kränkningar mm rapporteras eftersom uppföljning måste göras såväl av skolan som
nämnden. Föräldrarådet vill också ha denna sammanställning samt sammanställning från
skolsköterskan när det gäller olyckor och från vaktmästaren när det gäller skadegörelse.
Kunskaper
Carina informerade om det nya sättet att arbeta med kvalitetsarbetet. Lärarnas planering ska läggas
i Unikum, planeringen ska göras utifrån styrdokument. Vad ska göras, hur ska det göras och hur
har man lyckats samt varför man eventuellt inte kommit fram till målen. Extra viktigt med
kompetensutveckling för personalen samt tid för samplanering mellan de olika skolorna och
stadierna. Föräldrarna informeras genom utvecklingssamtal, föräldraråd, forum för samråd mm.
Lärarna anser att det är mycket bra att de får tid för samplanering.
Kvalitetsrapport ska skrivas av lärarna och rektor ska vara med och analysera.
Viktigt att kontrollera hur det går för våra elever när de kommer till gymnasiet.
Fråga från förälder ang tankegångarna när det gäller kvaliteten i undervisningen.
Naturligtvis hoppas vi att det nya kvalitetsarbetet ska ge resultat.
Arbetet med att rätta de nationella proven kommer att förändras. Alla lärare som undervisar i ämnet
kommer att hjälpas åt med rättning.
Diskussion ang betygsättning samt behöriga lärare.
Från skolverket har kommit besked om utökad satsning på matematik årskurs 1-3. Inom BSN Öster
har en matematikutvecklare anställts som ska hjälpa till i årskurs 1-3. För årskurserna 4-6
på Nyvångskolan finns ”studion” dit elever kan gå för att få extra stöd. För elever i årskurs 9 har
Nyvångskolan samarbete med gymnasieskolan i matematik. I årskurs 6 förekommer samarbete
med årskurs 7 i matematik.
Elevernas ansvar och inflytande
Inget togs upp här.
Skola och hem
Föräldramöten ska hållas en gång per termin. Diskuterades hur föräldramöten fungerar. Cecilia
informerade att det i deras klass fungerat bra när mentorerna lämnade rummet och föräldrarna
kunde diskutera ensamma en stund.
Diskuterades hur man ska göra för att få minst en representant per barn till möten.
Viktigt att ha bra dagordning som gör att föräldrarna blir intresserade av att komma.
Påpekande från förälder att möten måste meddelas minst två veckor i förväg. Ännu bättre om
möten kan vara inplanerade redan i början av terminerna. Bra med Öppet Hus så föräldrar kan få
komma och besöka skolan.
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Övergång och samverkan
Förskoleklasser lå 2013-2014
För tillfället finns 115 barn födda -07 i Dalby. Ett nytt program Skolval ska användas för anmälan
till förskoleklasserna. Till våren kommer barnen att få besöka den skola de kommer att placeras på.
Förslag från förälder att på hemsidan skriva att om man är intresserad går det bra att ringa och be
att få komma och besöka skolan innan man väljer.
Information ska gå hem till samtliga barn om det nya sättet att välja.
Diskussion om hur det projekteras och planeras i samband med nybyggnationer med tanke på
förskolor/skolor.
Mellanstadieplacering av elever från Torna Hällestad
Elever från Torna Hällestad har under en lång tid av år gått på Hagalundskolan från årskurs 4.
När den nya skolan är klar finns det endast plats till en klass per årskurs. Från och med läsåret
14/15 kommer eleverna från Torna Hällestad att gå på Nyvångskolan. Information måste även här
gå hem i god tid till elever och föräldrar. Diskussion om alla turer kring Hagalundskolans
ombyggnation. Barn- och skolnämnd Öster blir endast informerade från Lunds Fastighetsnämnd
som beslutar.
Skolan och omvärlden
Inget togs upp här.
Bedömning och betyg
Inget togs upp här.
Rektors ansvar
Inget togs upp här.
Övrigt
Fotografering
Någon ansåg att det blev dyra bilder, alla var inte nöjda med kvaliteten. Fotografen var duktig.
Funderingar kring att endast ha klassfotografering och sedan erbjuda någon lokal och någon dag
då föräldrar och fotograf kan bestämma tid för individuella foton.
Skolskjuts
Besiktning av skolskjutshållplatser den 11 december. Föräldrar får gärna följa med. Information
om detta bör skickas hem till skolskjutsbarnen.
Nyvångs förskola
För tillfället står 23 barn i kö till förskolan ålder 1-2. Under våren måste 2 nya avdelningar öppnas
vilket innebär att vissa klasser på Hasselbacken och/eller Gården kanske måste byta klassrum.
Förälder påpekade att det är viktigt att information går hem i god tid till de barn och föräldrar
som kommer att beröras.
Föräldrarådet informerade
Trygghetsvandring ska genomföras i Dalby den 30 november kl 10.00. Funderingar på ”vandrande
skolbussar”.
Nästa termins möten blir den 5 februari och 18 april.
Vid protokollet

Gun Rosberg
Sekreterare
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Martin Olsson
Ordförande

