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Till justerare utsågs Staffan Lundgren
§ 1.

Föregående protokoll

Förtydligande till föregående protokoll under punkten Övrigt-Skolmaten.
Ragnhild Holmgren skall undersöka om det går undvika att servera soppa i
Torna Hällestad de dagar eleverna har idrott på schemat. Ragnhild har pratat med
kökspersonalen som skall undvika att servera soppa de dagar eleverna har idrott.

§ 2.

PM skolkonferens och lokal styrelse

Carina delade ut och informerade om broschyren skolkonferens och lokal styrelse.
Föräldrarådet framförde önskemål om att lyfta frågan om deltagande i föräldrarådet som
en tidigare punkt vid första föräldramötet på höstterminen. Föräldrarådet önskar även att
personalen är tydligare i sin information om föräldrarådet. De ställer även gärna upp att
komma ut och informera om föräldrarådets arbete. Texter om vad föräldrainflytande i
skolan innebär och vad föräldrarådet och skolkonferenser gör finns både på skolornas
hemsidor och på föräldrarådets hemsida.

§ 3.

Skola 2011

Carina informerade om skola 2011. Den nya skollagen gäller även förskoleklass och
fritidshem. Den ställer dessutom samma krav på friskolor som på kommunala skolor.
Nyckelpersoner har utsetts som deltagit på konferenser om den nya kursplanen som
Skolverket anordnat.
Carina informerade om hur pedagogerna arbetar med att implementera skola 2011.
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Föräldrarådet ställde frågan om skolorna kommer börja använda sig av Skola 24, Carina
informerade om att UNIKUM är det verktyg som kommer tillämpas.
Carina kommer informera fortlöpande om skolans arbete med att implementera skola
2011. Carina delade ut en kort sammanfattning av Skollagen som gäller fr.o.m den 1 juli
2011 och LGR 11kap. 1 och 2. Mer information om Skola 2011 finns att tillgå på
Skolverkets hemsida. Det går också bra att kontakta Carina för mer information. Så
småningom kommer det även finnas en länk till kursplanerna från skolornas hemsidor.

§ 4.

Ombyggnation av Hagalundskolans idrottssal

Ombyggnationen av idrottshallen startar efter februarilovet. Skolorna har sökt pengar för
ökade kostnader i samband med ombyggnationen så som bussresor och inträde till olika
aktiviteter.
I KS arbetsutskotts förslag till investeringsramar 2012-2014 har man valt att benämna
vissa investeringar under rubriken Klimatprojekt. Hagalundskolan är ett klimatprojekt. 2011
finns 1 mkr, 2012 55mkr och 2013 44 mkr.

§ 5.

Incidentrapporter

Hagalundskolan
Genomgång av incidentrapporter på Hagalundskolan, inga alvarligare händelser fanns att
rapportera.
Torna Hällestad skola
Genomgång av incidentrapporter på Torna Hällestad skola. Diskussioner fördes kring ett
fall då en elev skadat tänderna vi en utflykt till Kulturen i Lund och hur detta sedan
hanterats av skolan.

§ 6.

Budgetuppföljning

Bokslutet är ännu ej färdigt men enligt det prognostiserade bokslutet har Hagalundskolan
ett överskott på 200 000 kronor och Torna Hällestad skola ett överskott på 330 000 kronor.

§ 7.

Föräldrarådet

Blivande årskurs 4
Carina kommer under våren delta i föräldramöte för föräldrar i blivande årskurs 4.
Skolkonferensen
Föräldrarådet undrar varför det saknas lärarrepresentant från Torna Hällestad på
skolkonferensen. Ragnhild förtydligade att Lennart Markovic är personalrepresentant.
F-klassens klassrum i Torna Hällestad
Föräldrarådet påtalar att F-klassens klassrum i Torna Hällestad fungerar dåligt och undrar
varför de yngsta eleverna har det minsta klassrummet. Ragnhild och Lennart informerade
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om hur lokalerna används i Torna Hällestad och vilka olika lokaler som F-klass eleverna
nyttjar under dagen. Men de tar med sig Föräldrarådets tankar inför nästa läsårs
klassrumsplanering.

Bemötandet- skolsituationen i Torna Hällestad
Föräldrarna upplever ingen förändring i bemötandet. Ragnhild avböjer att kommenterar
ärendet och hänvisar till det inbokade mötet med föräldrarepresentanterna.
Soppa på idrottsdagar i Torna Hällestad
Ragnhild har pratat med kökspersonalen som skall undvika att servera soppa de
dagar eleverna har idrott.
Språkvalet
Föräldrarådet önskar att information når eleverna i förväg de dagar språkvalet är inställt
tex på grund av sjukdom. Lisa kontaktar rektor Per-Ola Birgersson på Nyvångskolan
för att skapa tydlig rutiner.
Antimobbningsplanerna i media
Hagalunds ao arbetar inte utifrån en antimobbningsplan utan använder sig av flera stycken
parallellt Anitha påpekar vikten av att inte använda en metod slaviskt utan att kritiskt
ifrågasätta de olika programmen. Det är viktigt att personalen reflekterar och diskuterar
kring hur vi bemöter barnen.
Hemsidan
Föräldrarepresentant påpekade att länk saknas från skolornas hemsidor till Föräldrarådets
hemsida.
Länk till Föräldrarådets hemsida finns från de båda skolornas hemsidor. Länken ligger på
exakt samma ställe på båda hemsidorna och man hittar till den på exakt samma sätt.
Föräldrarådets enkät
Peter Valeur delade ut sammanställningen av Föräldrarådet enkät och presenterade
materialet för skolkonferensen.

§ 8.

Övrigt

Ragnhild informerade om att konceptet säkra busshållplatser kommer att tas i bruk i
Lund Öster inom en mycket snar framtid.
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