BARN- OCH SKOLFÖRVALTNING LUND ÖSTER
Hagalunds ansvarsområde

Protokoll:
Datum:
Plats:

2011-05-23

Skolkonferens
2011-05-23
Hagalundskolan

Till justerare valdes Anne Brontér.
Carina gjorde följande tre tillägg till protokollet, Nyanställd personal, Samarbete med
Kulturskolan i år 1och Skolmåltider.

§1

Föregående protokoll

§2

Skolkatalog

§3

Skyddsrond Hagalundskolan

§4

Skolavslutning

Inga kommentarer

Skolledningen har sedan tidigare föreslagit att skolorna för att spara papper skall dra in sina
adresskataloger till eleverna och istället tillhandahålla dessa på it´s learning.
Föräldrarådet framförde önskemål om att även fortsättningsvis få adresskatalogen i
pappersformat. Beslut togs om att katalogen skall fortsätta publiceras men i en reviderad upplaga
endast med kontaktuppgifter till eleverna, skolan och personalen. Övrig information finns att
tillgå på skolornas hemsidor.

Det har genomförts kombinerad skydds/brand och allergi rond på Hagalundskolan.
Många arbetsmiljöåtgärder har genomförts under året så de punkter som kom upp rörde endast
den administrativa personalens arbetsmiljö.
Föräldrarådet lyfte frågan om ljudnivån i framförallt matsalen. Carina informerade om att skolan
på olika sätt arbetar för att sänka ljudnivån och medvetandegöra eleverna om ljudnivån men
nuvarande utformning och dimensionering av skollokalerna gör det svårt att dämpa ljudnivåerna.

Pedagogerna har i samarbete med eleverna tagit fram ett program för Hagalundskolans
skolavslutning. Vid fint väder kommer programmet att genomföras ute, då är föräldrarna
välkomna att delta. Vid dåligt väder kommer avslutningen att hållas inomhus och då finns det
tyvärr inte möjlighet för föräldrar och anhöriga att delta.
Torna Hällestad skola har två olika program, ett för F-1 och ett för 2-3. Efter lunch har de
gemensamt avslutningsprogram med avtackning för 3orna. Vid fint väder hålls ceremonin ute
och då är föräldrarna välkomna att delta.
Föräldrarådet önskar att avslutningen som tidigare år skall hållas i kyrkan.

Rektorerna för Hagalundskolan och Torna Hällestad skola har tagit del av den nya skollagen gjort
tolkningen att skolavslutningen är en undervisningssituation och dessa skall vara
ickekonfessionella. Då kan skolavslutningen inte hållas i kyrkan.

§5

Incidentrapporter

§6

Budgetuppföljning

§7

Föräldrarådet

Carina redogjorde för de incidenter som inträffat på Hagalundskolan och Torna Hällestad skola
sedan senaste mötet. Inga allvarligare incidenter fanns att rapportera.

Enligt april månads budgetuppföljning har Hagalundskolan en budget i balans.
Torna Hällestad har ett kraftigt minskat barnantal inför hösten vilket innebär minskade intäkter.
Diskussioner fördes kring datortätheten, kopplat till kostnaderna, för eleverna på skolorna.
Carina informerade om att det finns en policy och arbetsplan för datoranvändningen från
förskolan och uppåt, dock finns det ingen policy för datortätheten.

Mobbning
Föräldrarådet lyfte frågan om mobbing.
Hagalundskolan har arbetet med ett fall i år 4 men det är utrett och avslutat.
Föräldrarådet har via föräldraenkäten fått kännedom om ett påstått fall på av mobbing på
Torna Hällestad skola men varken föräldrarådet eller personalen vet vilket barn man syftar på i
enkäten.
Carina informerade om att även misstanke om mobbing lyfts till diskussion i olika grupper så
som elevvårdsteamet och likabehandlingsgruppen.
Fritidshemsverksamheten på Hagalundskolan
Föräldrarådet påpekade att man känner en viss oro eftersom det vid ett antal tillfällen har brustit
vid avprickningen av elever vid hemgång. Carina informerade om att det finns rutiner för hur
avprickningen skall gå till men att dessa måste ha brustit vid de aktuella tillfällena. Fritidshemmet
är informerat.
Rutiner kring föräldraengagemanget
För att öka antalet föräldrarepresentanter i Föräldrarådet har Föräldrarådet önskemål om vissa
förändringar inför föräldramötet vid terminsstart till hösten, se bilaga 1.
Skolkonferens protokollen
Föräldrarådet önskar snabbare utskick av skolkonferensprotokollet efter mötena.
Samarbete mellan Katthult och F-1an
Föräldrar i Torna Hällestad har uttryckt önskemål att skola och förskola, i Torna Hällestad, skall
implementera det arbetssätt som bedrivs på avdelningen Katthult.
Parkeringsplatsen utanför skolgrinden i Torna Hällestad
Föräldrarådet framförde önskemål om att ta bort parkeringsplatsen utanför grinden vid

Torna Hällestad skola. Rektor på Torna Hällestad skola informerade om att placeringen av
parkeringsplatsen är gjord i samband med ombyggnationen av Torna Hällestad skola. Den har
innan den färdigställdes godkänts av Stadsbyggnadskontoret och Trafikverket. Det finns därför
inga ambitioner från skolans sida att ta bort eller flytta parkeringsplatsen.
Datum för skolkonferenserna nästa läsår
Före skolavslutningen kommer Carina att informera föräldrarådet om aktuella datum för nästa
läsårs skolkonferenser.
Föräldrarådets enkät
Föräldrarådet har med hjälp av Peter Valeur gjort ett jättearbete och digitaliserat Föräldrarådets
enkät. Denna har sedan skickats ut till 275 föräldrar på Hagalundskolan och Torna Hällestad
skola. Efter endast en påminnelse har de fått in 112 svar.

§8

Övrigt

Nyanställd personal
Viveka Johansson, lärare, är fortsatt föräldraledig under höstterminen, Liselott Strömberg
fortsätter vikariera för henne under denna period.
Bosse Nordström, Trä- och metallslöjdslärare, går i pension och ersätts av Dan Jönsson som nu
arbetar på Nyvångskolan.
Ingrid Nilsson, idrottslärare, är föräldraledig under läsåret 11/12, Sara Andersson vikarierar för
henne. Lotta Hansson, skolsköterska, är tjänstledig läsåret 11/12 för att pröva annat arbete, det
är ännu ej klart vem som skall vikariera för henne.
Kulturskolan Lund
Kulturskolan Lund och Hagalundskolan erbjuder intresserade barn i blivande år 1 att få lära sig
spela fiol under skoltid, med en fiollärare från kulturskolan som lärare. Undervisningen byggs upp
så att den uppfyller läroplanen i musik och ersätter ordinarie musikundervisning.
Skolmåltider
Carina informerade om att det nu är möjligt att få skolmatsedeln direkt i Iphonen eller
Androidtelefonen.
Målet är att så mycket som möjligt av skolmaten som köps in skall vara ekologisk. Torna
Hällestad närmar sig 60% och Hagalundskolans fritidshem är uppe i 41%.
Omklädningsrummet
Gardiner för fönsterna i omklädningsrummet är uppsatta och klara. Föräldrarådet informerade
om att dörren på baksidan in till flickornas omklädningsrum går att öppna. Carina lovade att
åtgärda detta.
Ombyggnation av Hagalundskolan
Det har inte skett någon omprioritering av skolbygget till följd av den mögelsanering som
påbörjats på förskolorna inne i Lund.
Föräldrarådet önskar en gradängsal eller större samlingssal i den nya skolan.

Idrottssalen
Enligt planerna skall Hagalundskolans idrottssal vara klar i september 2011.
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