Barn och skolförvaltning Lund öster
Dalby/Torna Hällestad ansvarsområde

Protokoll
2013-09-17

Protokoll fört vid Forum för samråd Dalby/Torna Hällestad grundskolor, 17 september 2013
kl 17.00-19.15
Närvarande: Johanna S Remgard förälder, Ann Meybohm Björkman förälder, Lisa Liberg förälder,
Hanna Örnskär förälder, Sara Andersson personal, Karin Mann personal, Mats Bredfelt personal,
Annica Cronquist personal, Marie-Louise Guedj personal, Lennart Markovic personal, Astrid
Rugsveen politiker, Jenny Bredfelt elev, Arvid Hansson elev, Klas Tambour rektor, Martin Olsson
verksamhetschef, Carina Olsson verksamhetschef och Helén Leifsdotter (sekreterare).

Martin hälsade välkommen, presentationsrunda följde.
Normer och värden
Likabehandlingsplan
Martin Olsson informerade om att likabehandlingsplanen revideras. Det finns en gemensam del där
både skolledare, personal och elever deltar i arbetet. På mötet i november kommer likabehandlingsplanen att presenteras.
Kunskaper
Basgrupp
Carina Olsson berättade om basgruppen. I basgruppen placeras nyanlända barn som ej har svenska
som modersmål. Idag har vi 8 elever placerade i basgruppen, där de får gå under tre terminer.
Karriärtjänster
I Dalby/Torna Hällestads ansvarsområde är tre förstelärare utsedda. De är Karin Mann och Heléne
Henning, båda Nyvångskolan samt Elisabeth Hurtig, Hagalundskolan. Förstelärarens uppgift är
främst att inspirera, vägleda och handleda sina kollegor. Temat är Mötet med eleven, hur de ska nå
målen. Detta är ett treårigt projekt.
Läsförståelse i de yngre åren
Karin Mann beskrev ett projekt som sattes igång i våras på Nyvångskolan. Det kallas ASL, att
skriva sig till läsning. Det handlar bl a om att diskutera med sina kollegor om hur man undervisar i
läsförståelse och lära ut lässtrategier till eleverna, även med hjälp av datorer. Liknande arbete
pågår på Hagalundskolan. Dessvärre finns det inte datorer i så stor utsträckning som önskas, vilket
är en resursfråga. Diskussion följde.
Matematikutveckling F-3
Matematikutvecklare Ulrika Ryan har föreläsningar och workshops om digitala hjälpmedel i årskurs 1. Från och med i år har alla landets elever en utökad timplan i matematik.
Kulturgaranti åk 2
Statliga pengar finns för kultursatsningar varje år för elever i åk 2. I år är det opera som erbjuds.
Tematiskt arbete på Hagalund
Man har arbetat tematiskt på Hagalund i många år, förebilden är den danska Bifrostmodellen.
Marie-Louise Guedj berättade om temat som i år är Råttor och rötter – om medeltiden.

Elevernas ansvar och inflytande
Elevdemokratiska råd på Nyvångskolan
Arvid Hansson, åk 9 ordförande i Elevrådsstyrelsen (ERS) och Jenny Bredfelt, åk 9 ordförande i
ESKO presenterade elevdemokratin på Nyvångskolan. De visade en Powerpointpresentation och
beskrev de olika rådens uppgifter.
LUNK 2013
Ungdomsenkäten LUNK görs i Lunds kommun årligen i årskurserna 5, 8 samt gymnasiets årskurs
2. Marie-Louise Guedj kommenterade svaren på vissa av frågorna och man konstaterade att det är
viktigt att gå igenom frågorna innan eleverna besvarar dem, för att de rätt ska kunna förstå frågans
innebörd. Martin Olsson ser till att resultaten från LUNK läggs ut på respektive skolas hemsida.
Fadderverksamhet F-6 på Nyvångskolan
Fadderverksamheten införs för att minska gränserna mellan låg- och mellanstadiet och för att övergången mellan årskurs tre till fyra ska bli så smidig som möjligt för eleverna. Fadderverksamheten
lyfts även in i likabehandlingsarbetet och man har även elevhälsoteam i ett F-6-perspektiv. Fklassen har åk 3 som faddrar, åk 1 har åk 4, åk 2 har åk 5 och åk 3 har åk 6, vilket innebär att åk 3
både är och har faddrar. Man kommer att ha två olika aktiviteteter under hösten som sedan ska
utvärderas.
På Hagalundskolan har man ett system med kamratstödjare i åk 6. Nu vid ombyggnationen av
skolan har alla elever rast på samma skolgård, vilket har gjort att de äldre leker mer med de yngre
och tar hand om dem.
Skola och hem
Hagalundskolan – nybyggnation
Carina Olsson visade ritningar på den nya Hagalundskolan som nu håller på att byggas. Det beräknas vara klart i januari 2015. Både personal och elever har varit involverade i förarbetet.
Skolmat på Gården åk 3 på Nyvångskolan
Eftersom det är så stort tryck på matsalen på Nyvångskolan har man beslutat att eleverna i åk 3 ska
äta i sina klassrum. Ett kök håller på att iordningställas på Gården och en personal från
Nyvångsköket kommer att servera eleverna.
Skolgården – lekredskap på Nyvångskolan
Martin Olsson informerade om att några av förra årets elever i åk 6 tyckte att skolgården var tråkig.
Det resulterade i att eleverna skissade en plan hur de önskade att skolgården skulle se ut, Markentreprenad kontaktades och nu kan delar av önskningarna bli verklighet med hjälp av pengar från
Hedda Hylander-fonden samt investeringspengar.
Övergång och samverkan
Förskoleklasser lå 2013-2014
Klas Tambour informerade om att på Nyvångskolan finns det tre förskoleklassgrupper där eleverna
bl a tränas i att ”grupparbeta”. Barnen kommer från flera olika förskolor, så man behöver tid under
förskoleklassåret för att se hur man ska kunna göra en så bra klassplacering som möjligt inför åk 1.

Bedömning och betyg
Resultat lå 2012-2013
Martin Olsson berättade att Nyvångskolans åk 9 för ett år sedan hade det lägsta resultatet i Lunds
kommun. Årets nior har nått maxresultat. I rektorsgruppen diskuterar man detta; vad det beror på,
och vad som har gjorts för att resultatet blivit förändrat och vad man kan lära av detta.
Rektors ansvar
Nyanställd personal i våra verksamheter
Nyvångskolan:
Nezam Nazari spanska 6-9, Christophe Viala musik 7-9, Sara Faijersson skolbibliotekarie tom feb 14, Marie Svensson musik 4-6 samt ma 7, Martin Lindlöf förskollärare F-klass, Sandra Klint lärare
åk 3, Michael Björk fritidspedagog åk 2-3, Tanja Hansson lärare åk 1, Jane Berneli lärare åk 1,
Helena Löfgren Davidsson lärare/fritidspedagog åk 1, Linda Dynesius fritidspedagog i åk 1 fr o m
11/10.
Hagalundskolan:
Sofie Karlsson skolbibliotekarie, Dawn Barlow Sörensson resurslärare.
BFL – första onsdagen i månaden
Alla pedagoger i Lunds kommun arbetar med BFL (Bedömning för lärande), som är ett treårigt
projekt som bl a handlar om samtal om pedagogik. Samtalsledare är utbildade och man samlas i
grupper 1 gång/månad och diskuterar, reflekterar, samtalar om vad man testat i klassrummet och
utvärderar sedan det.
Övrigt
Rekrytering av rektor 4-6 på Nyvångskolan
Marianne Wikander Olsson upprätthåller sedan ca 1,5 år tillbaka tjänsten som rektor 4-6. Nu är
tjänsten utlyst, det har kommit in ca 25 ansökningar och man räknar med att tjänsten är tillsatt i
januari -14.
Fokus Dalby
Lördagen den 28/9 avslutas projektet Fokus Dalby. Alla kommunens förvaltningar med verksamhet
i Dalby kommer att presentera delar av sin verksamhet genom utställningar, bildspel mm på Tingshuset, biblioteket och Allaktivitetshuset.
Elever åk 6
Det går ett rykte att föräldrar med barn i åk 6 på Hagalundskolan inte vill flytta sina barn till
Nyvångskolan inför åk 7 nästa höst. Några har redan placerat sina barn på andra skolor istället för
på Nyvångskolan. Diskussion följde och det var ett önskemål från föräldrarna att skolledningen
träffar föräldrarna på Hagalundskolan med barn i åk 6 för att ta upp vad det var/är för problem och
för att nyansera bilden. Denna träff bör ske nu i höst. Martin Olsson ska ta upp detta med rektorerna och tillsammans med dem fundera på hur man ska gå tillväga.
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