Barn och skolförvaltning Lund öster

Protokoll

Dalby/Torna Hällestad ansvarsområde

Protokoll fört vid Forum för samråd Dalby/Torna Hällestad grundskolor, 19 november 2013
kl. 17.00-19.00
Närvarande: Johanna S Remgard förälder, Ann Meybohm Björkman förälder, Malin Sjöberg
förälder, Marie Persson Vejgården förälder, Fredrik Innings förälder, Tina Kervall förälder, Hanna
Örnskär politiker, Karin Mann personal, Cecilia Brandt personal, Annica Cronquist personal,
Anitha Löfvendahl personal, Nathalie Reinholds elev, Johan Lindblad rektor, Ragnhild Holmgren
rektor, Carina Olsson verksamhetschef, Martin Olsson verksamhetschef och Helén Leifsdotter
sekreterare.

Martin Olsson hälsade välkommen, presentationsrunda följde. Föregående protokoll godkändes och
lades till handlingarna.
Normer och värden
Likabehandlingsplan
Martin Olsson informerade om att likabehandlingsplanen ännu inte är helt klar. Anitha Löfvendahl
visade Hagalundskolans del som i stort sett är färdigställd, likaså presenterade Ragnhild Holmgren
Torna Hällestads skolas del. Nyvångskolan är inte riktigt färdiga ännu. Ett önskemål var att
likabehandlingsplanen även skrivs i en version på lätt svenska så även de yngre eleverna förstår
den. Så snart likabehandlingsplanen är klar läggs den ut på respektive skolas hemsida.
Skolans uppdrag enligt läroplanen
Martin Olsson startade en diskussion om skolans kunskapsbegrepp. Hur sker kunskapsutveckling?
Hur förbereder vi eleverna för kunskapsutveckling? Vad är kunskap? Kunskap idag är inte som
förr, då var det mera ”korvstoppning” nu ska man leta upp informationen och kritiskt granska den.
Man jobbar med de fyra F:en: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Bedömningsfrågor
diskuteras ständigt i skolan. Hanna Örnskär tipsade om en artikel införd i DN 31/8 2013 som
handlar om hur de estetiska ämnena hjälper de teoretiska.
Elevernas ansvar och inflytande
Elevrepresentanter åk 7-9
Nathalie Reinholds, vice ordf i ERS, informerade om elevdemokratins 25-årsjubileum som sker
den 27 november. Man har bjudit in Lovisa Måsbäck från Ungdomstinget att prata om
demokratifrågor. Man har också bjudit in Kjell Persson och Gun Rosberg som startade upp arbetet
kring elevdemokratin på Nyvångskolan för 25 år sedan. Dagen kommer också innehålla dans i
korridorerna, tårtkalas och utklädning på 80-talstema för elever och personal i åk 7-9.
Skola och hem
Blivande åk 7
På förra mötet beskrevs ett rykte om att elever från Hagalundskolan inte ville flytta till
Nyvångskolan inför åk 7. Martin Olsson har pratat med lärarna i åk 6 på Nyvångskolan och på
Hagalundskolan har det varit föräldramöte i åk 6. Situationen är lugnare nu, och Martin försäkrar
att det ska bli en så smidig övergång för åk 6-eleverna till åk 7 som möjligt.
Till hösten 2014 kommer också Torna Hällestad skolas nuvarande tredjeklassare att börja åk 4 på
Nyvångskolan. Fredrik Innings efterlyste tidig information till vårdnadshavarna kring detta.

Ansvarig rektor för denna flytt är rektor åk 4-6 på Nyvångskolan, alltså inte Ragnhild Holmgren på
Torna Hällestads skola. Martin Olsson tar med sig önskemålet om tidig information.
Skolan och omvärlden
Fokus Dalby
Martin Olsson informerade om hur Fokus Dalby-dagen den 28 september upplevdes. Många av
Lunds kommuns förvaltningar hade ställt upp med olika utställningar om sina verksamheter.
Förskolorna och skolorna var väl representerade. Utvärderingen av projektet skickades ut i
samband med kallelsen till dagens möte. Nu är det Veberöds tur att stå i fokus i ett liknande
projekt.
Rektors ansvar
Rekrytering av rektor skolår 4-6 Nyvångskolan
Man har anställt Anni Lundborg som rektor för åk 4-6 på Nyvångskolan. Hon kommer från en stor
skola i Stockholm och bor numera i Blentarp. Det var 24 st sökande till tjänsten.
Skollokaler i framtiden
Dalby tätort kommer att växa och prognoserna säger att år 2030 bor det ca 20 000 människor i
Dalby. Martin Olsson startade en diskussion kring hur man ska tänka kring skollokaler i framtiden.
Ska man ha en eller två högstadieskolor? För- och nackdelar med en eller två? En diskussion följde
och man bestämde att ta upp frågan igen när man har mera konkret information att ge. Martin
Olsson bad var och en fundera och gärna återkomma om man har synpunkter.
Övrigt
Fuktskadade lokaler
Ann Meybohm Björkman undrade hur pass drabbade skollokalerna i Dalby är med tanke på
fuktproblemen. På Nyvångskolan är det risk för fukt i fönsterkarmarna i högstadiebyggnaden samt
problem med syllarna på Gården. Östra Möllagård har problem med paviljongerna men de
lokalerna ägs inte av kommunen. På Hagens förskola repararerar man redan.
Skadegörelse på Nyvångskolan
Martin Olsson konstaterade att det varit jämförelsevis lite skadegörelse på Nyvångskolan de
senaste åren. Man har haft extra rondering av vaktbolaget sedan oktober, då det upplevts lite stökigt
på kvällar och nätter. Det har skett inbrott och skadegörelse nyligen. Man har ett mycket bra
samarbete mellan skola, polis och socialtjänst. Martin Olsson berömde nattvandrarna som gör en
mycket bra insats!
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