Barn och skolförvaltning Lund öster
Dalby/Torna Hällestad ansvarsområde

Protokoll
2013-04-16

Protokoll fört vid Forum för samråd Dalby/Torna Hällestad grundskolor, 16 april 2013
kl 17.00-19.15
Närvarande: Tina Kervall förälder, Johanna S Remgard förälder, Malin Sjöberg förälder,
Marie Persson Vejgården förälder, Ann Meybohm Björkman förälder, Cecilia Brandt personal 7-9,
Annica Cronquist personal 4-6, Astrid Rugsveen politiker, Valter Jacobsson elev,
Pontus Nordström elev, Tina V Kiuru rektor Hagalund, Martin Olsson
verksamhetschef, Carina Olsson verksamhetschef och Gun Rosberg (sekreterare).
Martin hälsade välkommen, föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna,
dagordningen godkändes.
Normer och värden
Enkäter - Likabehandlingsruppen
Gruppen har träffats ett par gånger och kommer att skicka ut elev- och föräldraenkät som ska ingå i
likabehandlingsplanen som följes upp varje år. Diskussion och synpunkter kring detta.
Trygghetsrådet
Amor/Esko och ERS ska tillsammans få ut enkäten. Ordföranden i Esko och Amor har efter
varje möte träff med Johan Lindblad. Eleverna i Esko träffar regelbundet skoldirektör Ann-Britt
Wall-Berseus.
Kunskaper
Bedömning för lärande
All pedagogisk personal i Lund hade gemensam föreläsning av Dylan Wiliam den 11 mars.
Många tips om hur man som lärare kan arbeta med bland annat formativ bedömning. Personalen
fick tips och många bra idéer. Samtalsledare ska utbildas för personalen. Hur ska personalen kunna
stötta varandra.
Basgrupp
För närvarande har vi 6 elever från andra länder i denna klass. Läraren talar endast svenska.
Eleverna ska så fort som möjligt skolas in successivt i sina klasser.
Timplan
Fr o m läsåret 13/14 kommer timplanen för eleverna att utökas från 6665h till 6785h. Det blir
ämnet matematik som ska ha 1h mer per vecka i årskurserna ett, två och tre.
Karriärtjänster
Kommunerna kan söka pengar från staten för att anställa förstelärare eller lektorer. Dels höjs
lärarens status men också deras lön, 5.000 till förstelärare och 10.000 till lektor. Fråga om skillnad
mellan lärare och lektor, lektor har högre utbildning, minst licentiatexamen.


Yrkesskickliga lärare ska kunna bli förstelärare som i allt väsentligt ska fortsätta undervisa,
men också ska kunna coacha kollegor, arbeta med att förbättra undervisningen, vara
huvudlärare i ett ämne eller ansvara för lärarstuderande.



Personer med lägst licentiatexamen i ett ämne eller ämnesdidaktik ska kunna bli lektorer.
Lektorer ska utöver undervisning kunna sprida ämneskunskaper till andra lärare eller
bedriva forskning som gynnar undervisningen.

Alla lärare som uppfyller kraven kan söka. Bäst lämpad väljs ut. Tänkt att det blir en tidsbegränsad
anst under tre år. Gäller från den 1 juli 2013. I öster har man tänkt anställa 7-10 förstelärare.
Politiska beslut kommer att tas. Fråga till lärarpersonalen hur de tänker inför karriärtjänster.

Lärarna har väldigt mycket att göra så det känns svårt att tänka på att ta till sig mer. En rapport
säger att lärarna har cirka 46% planering till det kommer undervisning och alla andra uppdrag de
har. Valter ansåg att det är bättre att generellt höja alla lärares löner så det blir mer status och mer
attraktivt att söka till lärarutbildningen. Som det är nu är det många som inte vill på grund av detta.
Det är stor skillnad på läraryrkets status i Sverige och Finland. I Finland är lärarna respekterade av
såväl massmedia som föräldrar och elever. Nationella proven är en stor arbetsbörda för lärarna. Tar
väldigt mycket tid i anspråk från undervisningen. Dessutom stor kostnad för skolan.. Ansågs att
skrivelse bör skickas till nämnden så de ser vilka enorma arbetsinsatser samt kostnader dessa
obligatoriska prov medför.
Elevernas ansvar och inflytande
LUNK 2013
Frågor till elever i årskurs 5 och 8. Bland annat om hur elever mår i skolan. Utvecklingsledare
brukar sammanställa för alla skolorna. På första mötet i höst kan sammanställningen visas.
Skola och hem
Hagalundskolan – nybyggnation
Anbud håller på att lämnas in. Byggnationen ska sättas igång så snart som möjligt. Sommarfritids
kommer att vara på Nyvångskolan för elever från båda skolorna. Detta för att undvika att eleverna
rör sig på en byggarbetsplats. Januari 2015 är det tänkt att skolan ska stå klar.
Skyltning av lokaler
I varje lokal på skolor och förskolor ska det finnas en skylt där det står hur många personer
ventilationen kan klara av. Man får vara fler personer i lokalen men bör då vid behov vädra.
Övergång och samverkan
Samverkan Torna Hällestad skola och Nyvångskolan
På Hagalundskolan kommer en särskoleavdelning att inrättas. Elever från Torna Hällestad som ska
börja årskurs 4 läsåret 2014-2015 kommer att placeras på Nyvångskolan. Även elever i årskurs 2
och 3 från TH kommer att ha slöjd och idrott på Nyvångskolan från samma läsår. Med anledning
av detta kommer uthyrning av slöjd- och idrottslokaler inte att kunna ske i samma utsträckning
dagtid.
Förskoleklasser lå 2013-2014
Ha: 25 st, TH: 14 st och Ny: 63 st. Information om hur det kommer att se ut med personaltätheten,
Alla elever fick sina förstahandsval.
Skolan och omvärlden
Inget togs upp här.
Bedömning och betyg
Julbetyg årskurs 9
Eleverna i årskurs 9 detta läsår har betydligt högre betygssnitt än förra årets elever. Nuvarande
elever i årskurs 9 verkar betydligt mer harmoniska, hjälper varandra och det är ett bra klimat bland
eleverna.
Fråga från föräldrar hur klasserna sätts samman inför årskurs 7. Detta sker genom bland annat
överlämningskonferenser. Fråga också om elev som inte trivs i sin klass kan byta. Detta går
naturligtvis.
Rektors ansvar
Budget 2013
Informerades om budgetarbetet. Cecilia tog upp att de fått höra att varje enhet ska bära sin
kostnad. Mycket oro bland 7-9 lärarna då det är minus 1 miljon på den enheten. Hur ska de kunna
klara detta? Martin Olsson svarade att naturligtvis måste man i slutändan hjälpas åt inom
ansvarsområdet.
Från hösten 2015 får man endast ha behöriga lärare. Fråga från förälder hur det fungerar när
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skolorna går med minus och hur det kan bli minus. Budgeten för Dalby/TH är 160 miljoner kronor.
Varje år tas beslut i nämnden om vi får ta med överskott resp underskott.
Övrigt
Rekrytering av rektor skolår F-3 och fritidshem
Denna tjänst är utannonserad och intervjuer är klara. Förhoppningsvis har vi en ny rektor som kan
börja hösten 2013.
Föräldrarådet
Fråga om vilket inflytande skolan har över markentreprenads arbete som utförs på skolans område.
Svar från Martin Olsson att skolan oftast inte vet någonting, får ej besked när de tänker komma
eller vad som ska göras.
Fråga om tillbudsrapporter/kränkningar. På nämndens möte hade det varit många från Nyvång och
få från andra skolor, diskussion om anledning kring detta. På Nyvångskolan har personalen
uppmanats att vara noga med att dokumentera. Efter ett tag är det alltid uppföljning för att kolla hur
barnet som blivit utsatt mår. Förälder undrade var man drar gränsen för kränkning. Man ska alltid
utgå från det barns känsla som utsätts och som känner sig kränkt. Huvudman måste alltid
informeras. Astrid Rugsveen förklarade hur nämnden arbetar med dessa rapporter.
Avslut och alla önskades en trevlig vår.
Höstens möten
Tisdag 17/9 kl.17-19 i personalrummet på Nyvångskolan.
Tisdag 19/11 samma tid och plats som 17/9.

Vid protokollet

Gun Rosberg
Sekreterare
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Martin Olsson
Ordförande

