Minnesanteckningar Föräldraråd/ 2014-01-28
Närvarande:
Robert Börjesson, Fågelvik skola
Anna Brandström, Kullsvedsskolan
Cecilia Strömmar, Kyrkskolan
Therese Lidberg, Kyrkskolan
Susanne Forslund, Munkmoraskolan
Magnus Franzen, Munkmoraskolan
Max Ljungberg, (MP), US ordförande
Karin Aaseby, (S), US andre vice ordföranden
Kent Eriksson, (M), US
Dagordning:
1. Dialogmötets ramar. Tidigare utskickat.
2. Svensk skolas organisation
a. Ansvarsfördelning stat, kommun (huvudmannaskapet), rektor, lärare
b. Värmdös organisation (kommunfullmäktige och kommunstyrelse, beställar-, utförarnämnd,
Finansieringsnämnden och Utbildningsstyrelse.
c. Hur styr politiker? Politiker (Vad?), Förvaltning och rektor (Hur?)

Utmaningar:
Munkmora skolans föräldrarepresentanter framför följande:
1. Barn i behov av stöd - Tilläggsbeloppssystemet fungerar inte på de närvarande skolorna,
framförallt på Munkmoraskolan där behoven är stora.
•
•
•
•

Det finns ett behov av att se över stödsystemet ut till skolorna.
Små skolor har svårigheter att ge eleverna det stöd som eleverna behöver
Föräldrarna upplever att verksamheterna har otillräckliga resurser för elever i behov av
särskilt i verksamheterna
Tilläggsbelopp söks men avslås vilket får till följd att de stödbehövande eleverna inte får
stöd vilket ibland leder till att de övriga eleverna i klassen inte får den undervisningen
som de behöver. Mycket tid för läraren går till vissa elever samt att skapa ordning i
klassen.

2. Hur ser utvecklingen för Gustavsbergs grundskolors ut, framförallt med perspektivet att
Farstavikens skola är mottagningskola för elever från Antistilla skola, Munkmoraskolan,
samt Skolan LÄR
•
•
•

Undran över vad som händer med Farstavikens skola, framförallt för äldre elever
Det behövs en översikt över hur skolsituationen ser ut i Gustavsberg
Föräldrarna ger uttryck för behovet av profiler på skolbarnomsorgen gällande idrott,
kultur och baletten i Gustavsberg (Stöd från de övriga närvarande representanterna)

3. Möjligheten med att utveckla fritids på skolorna (US)
•

Samverkan med föreningar och organisationer.” Fritids efter 14”. Se bilaga (3).

Kullsvedsskolans föräldrarepresentant framför följande:
4. Förbättra inkluderingsarbetet för barn i behov av särskilt stöd
•

•

Kullsvedsskolan ser att det finns stora behov av att inkluderas med andra barn
underförutsättning att stödet inkluderingen kräver att personella resurser följer med elever
i behov av stöd samt kompetensutveckling för de som ska möta dessa elever.
Den inkluderade modellen måste kopplas till personella resurser.

5. Nedläggningen av stödenheten/resursskolan fick negativa konsekvenser för eleverna och
kompetensförsörjningen
•

•
•
•

Nedläggningen av stödenheten/resursskolan har skadat kommunens stödsstrukturer och
kvaliteten på stödet enligt representanten. Man har svårt att förstå varför
stödenheten/resursskolan lades ner?
Det fanns ingen konsekvensutredning av vilka effekter som nedläggningen skulle få för
barnens verksamhet, vilket var oacceptabelt.
Resursskolan verkade på lång sikt och attraherade erfarna och skickliga pedagoger vilket
inte nuvarande system uppmuntrar.
Detta ledde till att kommunen förlorade kompetenta personella resurser.

Kyrkskolans föräldrarepresentanter framför följande:
6. Utveckla Kyrkskolan F-6
•

Påfyllningen av elever underifrån är mycket god. Förskolan Ängen har fulla
grupper till hösten.

•
•
•
•
•

Önskemål finns om kunna ha kvar eleverna på skolan hösten 2014 – åk 4 för att på
sikt bygga ut skolan till en F-6-skola
Föräldrarna önskar att upptagningsområdet återställ till tidigare gränser eller utvidga
det ytterligare.
Erbjud skolskjuts för barn som bor utanför upptagningsområdet. I dagsläget finns
ingen sådan möjlighet
Fortsätt nybyggnationen vid Dragudden har pga politiska beslut. Vad händer där?
Detta kommer att ge ett utökat elevunderlag.
Inventera bygglovsansökningarna i Kolvik och Torsby. Dessa områden håller på att
omvandlas från sommarstugeområden till permanentboende med småbarnsfamiljer,
vilket kommer att ge ett utökat elevunderlag.

Fågelvikskolans föräldrarepresentant framför följande:
7. Förbättra marknadsföringen av Fågelviks skola
•
•

F-3 utmärkt och har utrymme för fler elever (skulle kunna attrahera fler som nu går
till Brunn)
De ekonomiska resurserna är otillräckliga 

Allmänna råd och förslag:
8. Öka synligheten av ledningen på skolan och kvalitetsutvecklingsarbete på skolorna
•

Rektorerna måste vara mer synliga i klassrummet för att kvaliteten ska kunna följas upp.

•

Politikerna kan vara mer synliga i verksamheterna för att kvaliteten ska kunna följas upp.

•

Det finns önskemål att förvaltningen skulle finnas på plats på dialogmötena

9. Marknadsföringsbehov av skolorna (US och kommunikationsavdelningen)
•

Behov av att utveckla marknadsföringen för de befintliga verksamheterna och att få
kommunicera på hemsidan.

•

Behov av att få stöd med marknadsföringen av skolorna

10.

Ta ansvar som politiker- skyll inte ifrån er. Redovisa alltid konsekvenser av beslut
tydligt.

11.

För vidare föräldrarnas synpunkter till berörd nämnd och förvaltning och återkom
till nästa möte den 8/4.

12.

Attraktivitet diskuterades endast indirekt, verksamheternas kvalitet framhölls som
viktig.

US presidiums kommentarer:
Frågan bör diskuteras vidare i era föräldramöten i respektive skola – vad kan vi göra för att
ytterligare öka attraktionskraften vid era skolor?
Vad innebär hög kvalitet i skolan för er?
I det sammanhanget vill vi från presidiets sida framhålla ett arbete som Munkmoraskolans
föräldraförening gjort som vi lägger som bilaga.

Till nästa gång:
Utbildningsstyrelsens presidium tar med sig frågor och funderingar och återkommer med de svar
som kan ges vid nästa träff.
Föräldramöten får diskutera protokoll och frågan om vad kvalitet i skolan innebär för er och vad
vi kan göra för att ytterligare öka attraktionskraften hos er skola?
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