Hej!
Jag skriver på en mer omfattande utvärdering och hoppas slutföra den i morgon. Sedan skall AnnChristine ha den för genomläsning. Såg i förra årets utvärdering att den skrevs under oktober månad.
Kort reflektion blir därför följande från mig:







Sammanslagning på Fogde och Kungshög fungerade mycket väl.
Föräldrar väldigt nöjda med alla verksamheterna. Personalen var nöjd men föreslog flera
förbättringar.
Bemanningen var mer svårlöst än jag trott på grund av svårigheter att rekrytera vikarier, de
som bokat in sig drog sig ur i sista stund och några blev sjuka.
Det var svårt att leda arbetet med sammanslagning när man var helt nyanställd i kommunen,
utan tidigare erfarenhet av så stora sammanslagningar. Kanske bra om samma chef ansvarar
varje år/alternativt att två hjälps åt.
Jag lärde mig att ju tidigare vi är färdiga desto bättre. Några åtgärder kom till sent på
schemat.
Närvaro bland barnen:
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Ej klart

/Gunilla Karlsson
Hej!
Jag har under denna sommar haft ansvaret för sommarfritids/förskolan i Lagan.
Under vecka 28 och 29 hade jag en förskollärare från Vittaryd, Eva Bagerstam, som hade det
operativa ansvaret för verksamheten. Vecka 30 och 31 hade jag det.
Inledningen av planeringen av sommarveckorna gjordes av Efva-Lena, Eva och mig.
Detaljer och finplanering gjordes av mig, anställning, schema, barnlistor mm.
Det var några ordinarie personal från förskolorna och fritids som jobbade, resten av personalstyrkan
var några som har jobbat tidigare somrar och några helt nya. Det fanns inget krav att de skulle jobba
alla fyra veckorna men några gjorde det.
Fritids
vecka 29 var det många fritidsbarn. Tre ordinarie personal var i tjänst och var på Åbyskolan med
eleverna. De hämtade lunchen på Åbrinken. Att låta dom vara på Åbyskolan var en bra lösning.
Antal barn som kom
v28 28 st
v29 16 st
v30 13 st
v31 18 st
Förskolan.
Första veckan hade vi två avdelningar i gång. v 29,30, 31 räckte det med 1 avdelning
antal barn som kom
v28 24 st
v29 16 st
v30 17 st
v31 17 st
Mat

Annie var ansvarig för maten under alla fyra veckorna. Det var en bra lösning att en och samma tog
det. Felet jag gjorde var att hon också var medräknad i de som skulle jobba i barngrupp. Bättre att
kombinera med lokalvård.
Personalen utvärdering:
bra att de fick se schemat i god tid innan vi startade
bra personalgrupp
bra samarbete med Åbrinken
varit på flera spännande saker utanför gården
ibland lite för lite personal
allergier stämde inte alltid
schemat var inte jämt fördelat mellan personalen
Att tänka på till nästa sommar:






Personalen som ska jobba under sommaren får träffa varandra vid minst två tillfällen innan
och lära känna varandra och planera lite.
Kombinera tjänst kök/lokalvård
var mera informerad om barn i behov av särskilt stöd för att utbilda och dimensionera
personal
när jag inte harvarit ansvarig innan på denna förskola/kommun så tar det extra mycket kraft
och tid, skulle jag göra det igen nästa år vore det mycket enklare
det fungerade bra att inte var i tjänst som ansvarig. De veckorna jag hade ansvaret smsade
jag varje dag och kollade läget

Med vänlig hälsning
Anna Wååg
förskolechef Vittaryds förskola
rektor Åbyskolan F-3, Vittarydskolan
Ljungby Kommun
tel: 0372-784123
mobil: 073-3754123
anna.waag@skola.ljungby.se

Från de undervisande lärarna
På listan hade vi 22 elever. Några av dem kom aldrig till skolan, en elev var bara en vecka och
två elever var där i två veckor. Närvaro fördes under veckan.
Direkt på morgonen samlades vi i ett klassrum, antecknade närvaro och där efter delades vi i
Ma- och Sv-grupper. Efter första passet skiftade vi. I början av lektionen skrev eleverna (i
samråd med lärare) individuella mål och arbetade efter det. I slutet av dagen samlades vi igen
och utvärderade dagens arbete. Detta arbetssätt upplevde vi mycket positivt. Jag själv var
positivt överraskad över arbetsmotivation och mycket bra uppförande. Det har inte hänt en
enda konflikt eller bråk, varken mellan elever eller elever-lärare. Jag har sett många Ahaupplevelser hos elever och upplevt stort tacksamhet och respekt.
Mycket bra samarbete mellan oss lärare.
Det som var negativt är att en del anmälda elever dök inte upp. Har man anmält sig, då ska
man vara där.
Hade också varit bra med tydligare mål/arbetsmaterial/beskrivning av nuläget från
undervisande lärare. För några få elever fick jag lite information och för en del inget alls.
Kommer elever att utvärdera sommarskolan? Något man kan göra i slutet av sommarskola
nästa år?!

Från rektor
jag ser det som mycket positivt om vi även nästa år kan ordna sommarskola på Åbyskolan. jag
tror att vi fångar fler elever från vår skola om de går i den miljö de känner och med lärare de
också känner,. Lärarna vill gärna göra det igen

Med vänliga hälsningar
Eva-Marie Pettersson
rektor
Åbyskolan
Ljungby kommun
Gunnarsforsgatan 7
341 51 Lagan
0372-784121
0733-754121
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