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2019-03-14

Mötesanteckningar storbrukarråd östra kommundelen
Datum: Torsdag 2019-03-14
Tid: Klockan 18.30-20.00
Plats: Ingatorpsskolan
Deltagare:
Vårdnadshavare Ingatorpsskolan/förskoleverksamheten: Mariell Berget, Christina Sander, Jessica
Fungbrant, Gun Granlund
Vårdnadshavare Furulundsskolan/förskoleverksamheten: Fredrik Olaison, Carl-Gunnar
Örmander, Helene Klint Johansson, Maria Brat, Jana Anckarman, Johan Nordenström, Mats
Johansson, Dag Johansson, Johan Asseryd, Emelie Hall, Jenny Svensson
Elevrådet Furulundsskolan: Aron Olaison, Sebastian Veinfors
Politiker BUN: Bo-Kenneth Knutsson, ordförande, Anders Pansell, Ingrid Ottosson, Sebastian
Hörlin, Helena Möller, Raoul Adolfsson
Övriga: B-O Södergren, skolchef, Anne-Marie Pejrud, utvecklingsledare, Anna Sandberg, rektor
Ingatorpsskolan
Mötets öppnande
Ordförande Bo-Kenneth Knutsson hälsade alla välkomna och deltagarna presenterar sig.
Val av sekreterare
Anne-Marie Pejrud väljs till sekreterare.
Dagordningen
Dagordningen godkänns.
Föregående protokoll
Sekreteraren sammanfattar innehållet i föregående protokoll som därefter läggs till handlingarna.
Elevernas punkt
Representanterna från elevrådet på Furulundsskolan framför följande synpunkter:
- Det är ofta ont om plats i restaurangen, blir hög ljudnivå och lång kö. Finns möjlighet till
utbyggnad eller går det att ändra mattiderna? Ibland tar maten slut och då serveras ett annat
alternativ t ex potatis ersätts med pasta. Eleverna vill gärna ha en alternativ kötträtt vid fläskkött,
inte bara vegetariskt alternativ.
- Blivit lugnare i korridorerna nu när eleverna får vara i mediateket. Bra med mer personal ute på
raster.
- Skolskjutseleverna i årskurs 7-8 får vänta länge på skolbussen på fredagar. Årskurs 9 får vänta
en annan dag. Går det att ändra schemat?
Skolchefen diskuterar matfrågorna med måltidschefen. Eleverna diskuterar eventuell
schemaändring med rektor.
Elevrådet Ingatorpsskolan/förskolan: Eftersom ingen representant för elevrådet på
Ingatorpsskolan har möjlighet att delta har eleverna spelat in en film som rektor visar. Rektor
informerar om att sedan i januari 2019 har antalet lärplattor på skolan ökat markant. På filmen
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berättar två elever om hur lärplattorna används som lärverktyg.
Inom förskolan används också lärplattor och filmen visar exempel på hur barnen stimuleras att
använda verktyget.
Politikernas punkt
Ordförande informerar om den nya barn- och ungdomsnämnden. Många nya ledamöter har
tillkommit. Dessutom har två av de nytillkomna fått annat uppdrag, så de kommer att sluta under
våren.
Budgetarbetet inför 2020–2022 är påbörjat. Diskussion förs kring situationen och kommer att
fortsätta vid ett extrainsatt möte i början av april. Lokaler måste utökas för att följa barn- och
elevantalet i framtiden. Alla enheter växer. Nya förskolan i Trädgårdsstaden planeras. Kostnaden
för hyran behöver äskas. Digitala utvecklingen behöver fortsätta. Kompetensutveckling och
användandet av verktygen som ett led i undervisningen kräver både IT-pedagoger och ITtekniker som kan stödja i arbetet. Behöriga lärare och specialpedagoger är viktigt för tryggheten i
skolan och goda elevresultat.
Kompetensförsörjningen är en utmaning eftersom antalet personer i produktiv ålder är färre än
barn/ungdomar och äldre.
Minst två kontaktpolitiker är utsedda för brukarråden.
Tjänstemännens punkt
Skolchefen informerar om att en paviljong, innehållande tre klassrum och grupprum, är beställd
till Furulundsskolan för att förbättra lokalsituationen. Bygglov och placering är klart. Paviljongen
beräknas stå klar senast inför höstterminsstarten. Paviljongen kommer att köpas.
Sektorn har mycket fokus på budget just nu. En stor utmaning är att få till ett bra förslag så att
ramarna hålls.
Digitaliseringsstrategin för skolan är nu beslutad. Strategin är en beskrivning av hur
verksamheterna kommer att jobba de närmaste åren för att nå de nationella målen till 2022.
Skolchefen och utvecklingsledarna har varit ute på alla förskolor och träffat förskolechefen och
representanter från personalen i en så kallad resultatdialog. Diskussionen har handlat om olika
utvecklingsfrågor bland annat hur man jobbar med digitalisering, tillgängliga lärmiljöer samt
språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet. Dialogen är ett bra forum för att mötas på tre
nivåer och diskutera arbetet bland barnen.
Lärarbehörigheten i skolan ligger på 58% i Eksjö kommun. Broarps friskola är också med i
underlaget. En stor utmaning framöver är att behålla de lärare vi har idag, men också att rekrytera
nya behöriga lärare. Diskussion förs kring hur vi använder de behöriga lärarna på varje skola. Det
är stor variation på behörigheten mellan skolenheterna. Diskussion förs också med
personalavdelningen. För att behålla nuvarande och klara att rekrytera nya lärare arbetas speciellt
med personalens arbetsmiljö. Vilka förutsättningar har man att klara sitt uppdrag? Hur ska vi
möta nya lärare/kollegor? Hur får lärarna rätt förutsättningar för att klara sitt uppdrag? Viktigt
känna stöd i varandra och att erbjuda konkurrenskraftiga löner.
Barn- och ungdomssektorn har tre prioriterade områden; tillgängliga lärmiljöer anpassade utifrån
alla barn/elever och deras behov, digitalisering samt utvecklandet av ett språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt, SKUA. Särskilt utbildade SKUA-utvecklare finns i både förskola
och skola i östra kommundelen.
Statsbidraget ökad jämlikhet används bland annat till skoldatatek, skolbibliotekarie och
mottagande av nyanlända. Bidragsfördelningen innebär en riktad satsning mot östra
kommundelen.
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Fråga från förälder – Kommer kommunen att klara att lösa de svårigheter som krävs i beslutet
från Skolinspektionen? Skolchefen har kontinuerligt kontakt med rektor på Furulundsskolan
kring situationen på skolan och de åtgärder som behöver göras. Många utmaningar att ta sig an.
Skolchefen upplever att det känns stabilare de senaste månaderna. Behörigheten behöver höjas.
Några nyrekryteringar har gjorts som snart ska börja, fler kommer till nya läsåret. Förra våren
slutade många, förhoppningsvis har den trenden vänt. Svårt med vikarier när många är sjuka och
ibland är instruktionerna till vikarier otydliga.
Skolchefen undrar: Hur upplever föräldrarna situationen på Furulundsskolan? Föräldrarna
uttrycker att det känns som situationen är på väg att vända, går mot det bättre, men fortfarande
mycket kvar att göra. Några lärare som tidigare slutat återvänder nu. Positiv framtidstro.
Föräldrarnas punkt
Varför får inte brukarrådsprotokollen ligga ute på hemsidan? Har bland annat med GDPR och
protokollens innehåll att göra. Återkoppling sker vid nästa storbrukarråd. Svar: Efter
förskolechef/rektors godkännande läggs anteckningar ut på hemsidan. Anteckningar tidigare än
höstterminen 2018 är borttagna på grund av innehållet.
Ingatorps brukarråd; diskuterat om läget på förskolorna och skolan, tittat på barnens filmer, läget
lugnt.
Furulundsskolans brukarråd:
- Elevrådsrepresentanter varit på träff i Eksjö angående ungdomspolitik. Mycket positivt och
intressant.
- Varför är matrådet inställt? Viktigt att det återupptas. Blir mycket matfrågor på elevrådet, som
egentligen behöver syssla med annat.
- Digitalisering; Skillnaden mellan Ipads och datorer diskuterats. Svar: Ipads förordas när det
gäller lärandet. För och nackdelar har sammanställts innan beslut. Tangentbord finns bara ett
visst antal per enhet. Utbyggnaden så alla elever har sin egen är ännu inte helt klar.
Rektor på Furulundsskolan lovade på senaste brukarrådsmötet att alla elever som önskar ska få
ett tangentbord.
Spegelväggen – rektor har begärt in offert för ombyggnation av hela väggen.
Föräldrasynpunkter – laget runt
Tryggheten har generellt blivit bättre på Furulundsskolan, men går lite upp och ner vissa dagar.
En vinterjacka har försvunnit för några månader sedan.
Åk 3 på Furulundsskolan – positiv utveckling, bra lärare, fungerar bra, men lite stressigt vid
lunchen.
Matschemat behöver prioriteras inför nästa läsår för att undvika trängseln i restaurangen.
Övrigt
Storbrukarråden förlängs och tiden i framtiden blir klockan 18.30-20.30.
Politiker uttryckte att det är härligt att höra så engagerade elever.
Ordförande avslutar kvällen genom att tacka deltagarna för en intressant och givande dialog.
Vid datorn
Anne-Marie Pejrud

