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Till justerare utsågs Lotta Rylander
§ 1.

Föregående protokoll

Inget att notera

§ 2.

Skola 2011 – pedagogiska planer

Carina redogjorde för hur det pedagogiska arbetet med skola 2011 fortskrider.
Skola 2011 anger bland annat vad eleverna ska ha arbetet med när de lämnar
årskurserna 3, 6 och 9. De stora förändringarna gentemot befintlig läroplan är att
strukturen är stramare och att Skolverket förväntar sig att skolan gör en pedagogisk plan
enligt kursplanen som innehåller: syfte, innehåll, metoder, arbetssätt, kunskapskrav,
bedömning och dokumentation.

§ 3.

Ombyggnation av Hagalundskolans idrottssal

Ombyggnationen påbörjades den 1 mars och beräknas vara färdiga september 2011.
Under ombyggnationen kommer Hagalundskolans elever bl a ha idrott på Nyvångskolans
idrottshall och brottarlokal, ishallen, simhallen, lekland, judo i Södra Sandby mm. Vid de
tillfällen eleverna har idrott på Nyvångskolan byter de om i paviljonger som står uppställa
utanför Hagalundskolans matsal. Föräldrarådet framförde önskemål om gardiner för
”fönsterna”. Carina lovade att ombesörja att det kom upp snarast.
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Torna Hällestads F-klass och år 1 åker regelbundet till Räddningsskolans idrottshall i
Revinge, år 2 har simundervisning och information om vad år 3 ska göra kommer löpande
komma hem via veckobrevet.

§ 4.

LUNK – Lunds ungdomsenkät 2011 år 5

Carina gick igenom svaren från de ca 286 elever i årskurs 5 som svarat på LUNK.
Diskussioner fördes kring resultaten. Resultaten kommer att presenteras för de klasser
som deltagit.

§ 5.

Försäkringar

Lunds kommun har slutit olycksfallsavtal men If. Mer information återfinns på Lunds
kommuns hemsida.

§ 6.

Fotografering

Skolorna i Dalby har slutit ettårsavtal med Kungsfoto angående skolfotograferingen.
Kungsfoto har fått ta del av kritiken från förra årets fotografering.
Rektorerna har tillsammans med Kungsfoto bestämt att dra in adressboken. Detta förslag
röstades ned av Föräldrarådet. Rektorerna tar åt sig Föräldrarådets synpunkter.

§ 7.

Incidentrapporter

Torna Hällestad skola
Inget att rapportera
Hagalundskolan
Carina redogjorde för de tre incidenter som inträffat sedan förra skolkonferensen. Ingen av
dem ledde till någon alvarlig skada.

§ 8.

Budgetuppföljning

Torna Hällestad skola
Efter att ha kvittat skolans överskott med förskolans underskott återstår ett överskott på
260 000kr för Torna Hällestad skola för år 2010. Det är ännu ej klart om man kommer få ta
med överskottet till årets budget. Överskottet kommer behövas för att få ihop årets budget
då man släpper 16 3:or och endast får 8 nya elever i F-klassen.
Hagalundskolan
Bokslutet från förra årets budget visar ett överskott för Hagalundskolan på 200 000kr.
Överskottet kommer behövas för att få ihop 2011 års budget.
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Föräldrarådet

Blivande åk 4
Föräldrarepresentanter undrade över eventuell uppdelning, lärarresurser mm i blivande
år 4. Carina informerade om att 4orna kommer bli en klass, bemannad efter klassens
behov men med minst två lärare, en med inriktning ma/no och en med inriktning sv/so.
Klassen kommer ha tillgång till två klassrum. Klassens nuvarande och blivande lärare
kommer kalla till möte med föräldrarna 27/4. På detta möte kommer både nuvarande och
blivande lärare att delta.
Torna Hällestad
Parkering utanför skolan
Föräldrarepresentanterna lyfte frågan om parkeringssituationen utanför Torna Hällestad
skola, speciellt på morgonen. Ragnhild informerade åter igen om att det är förbjudet att
parkera utanför skolan eller på skolans p-plats. Föräldrar som måste ta bilen till skolan
hänvisas att parkera på torget eller vid kyrkan.
Föräldrarådet värdesätter Ragnhilds information men för att minska risken för en allvarlig
olycka vill Föräldrarådet att p-platsen i direkt anslutning till en av grindarna in till
skolgården tas bort.
Föräldramöte
Föräldrarepresentanterna saknar föräldramöte i början av vårterminen. Personalen
kommer kalla till föräldramöte.
Hemsidan
Föräldrarådet påpekade bland annat att listan över föräldrarepresentanternas namn inte är
uppdaterad på hemsidan. Lisa kommer se över hemsidans information.
Hagalundskolan
Att börja F-klass vid 5 års ålder
Föräldrarådet undrar hur man går tillväga för att få börja F-klass vid 5års ålder.
Carina och Ragnhild informerade om att föräldrarna har möjlighet, inte rättighet, att låta
sina barn börja F-klass det året dom fyller 5 år. Detta sker genom att föräldrarna kontaktar
skolledningen som avgör om det är praktiskt genomförbart.
Föräldraenkäten
Föräldrarådet undrar vad skolorna gör för att följa upp föräldrarådets enkät.
Rektorerna informerade om att svaren från enkäten diskuteras på arbetsplatsträffarna i
respektive arbetslag. Vid behov används svaren även som ett diskussionsunderlag vid te x
de individuella medarbetarsamtalen.
Diskussioner fördes kring skolmaten. Årskurs 3 har genomfört en undersökning i klassen
om vad de anser om skolmaten. Resultatet ska dom skicka till Kostchefen i Lunds
kommun. Det beslutades att eleverna i år 3-6 ska delta i en undersökning som
”Skolmatens vänner” genomför. Undersökningen sker i enkätform. Denna kommer att
sammanställas av föräldrarådet.
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§ 10. Övrigt
Pengar är avsatta i Kommunens budget för ombyggnation av Hagalundskolan. Ett första
projekteringsmöte har varit och ett nytt förslag skall diskuteras. Byggstart beräknas till
2012 och enligt planerna skall skolan vara färdig i början av 2014.
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