Protokoll brukarråd
Avdelning/verksamhet: Prästängsskolan
Datum: 2019-04-23 kl. 19-21
Närvarande
Stellan Johansson (rektor), Catarina Persborn (rektor), Marina Ericsson (ordf.
brukarrådet), Johan Fräjdin, Anna Nilsson, Katarina Ganfjord, Jeanette Larm, Fredrik
Nilsson, Jonas Magnusson, Lucas Rydenståhl (ordf. elevrådet), Jenny Peterson, Anders
Pansell (politiker)
Val av sekreterare
Johan Fräjdin valdes till sekreterare
Pedagogisk punkt
Ingen lärare från Prästängen närvarade vid mötet
Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom.
Elevernas punkt
• Frallor finns nu att köpa i nyfiket, detta uppskattas av eleverna
• Uppdatering av utemiljön är senarelagd pga budgetbegränsningar vilket
eleverna tycker är synd.
• Nationella proven pågår som bäst, Engelskan är avklarad!
• Val till ordförande i elevrådsstyrelsen sker i maj

Föräldrarnas punkt
Ett par föräldrar redogjorde för föräldramöten som varit. Bland annat har
nedskräpning och viss skadegörelse diskuterats på dessa. Diskussionen om
mobiltelefonernas vara eller icke vara diskuterades också. Elever upplever att olika
lärare hanterar mobilfrågan olika, men rektor har rätt att beslagta mobiler om dessa
är ett störande moment.
Det finns elever som inte hinner äta för att köerna är för långa. Stellan meddelar att
mat går före lektion om kön är lång då är det okej att komma lite sent. Att maten inte
har varit färdig har också varit ett problem och att det tagit slut. Detta förnekar
Stellan - det finns alltid mat men kan ta lite tid att få färdig. Ät maten försenad skall
eleverna informeras om detta.

Diskussionen om bärbar dator eller platta fortsatte. Det vore bra med tangentbord till
plattorna eller datorer i synnerhet i åk 8-9 då eleverna skriver längre texter, men Ipad
har sina fördelar. Det är också en kostnadsfråga, skolan har fått ett bra pris på
ipadsen då man köpt in dem, datorer blir sannolikt dyrare. Det pågår en utredning
om vilka hjälpmedel som skall användas i framtiden, ett av alternativen man
utvärderar är nätbaserad dator (Chromebook).
Rektor informerar
• Nya rektorn Catarina Persborn presenterade sig och berättade om sin
bakgrund och kort om sin vision för arbetet.
• Stellan redogjorde för en pågående undersökning om pojkars och flickors
lärande, och pojkarnas måluppfyllelse.
• Det har skett två kränkningsärenden i närtid som har anmälts till
skolinspektionen. Dessa har även påverkat budgeten då en extra resurs har
anställts (P-A Lindström).
• Budgeten i övrigt ligger på minus. Sektorchefen har beviljat extra medel för att
möjliggöra tre nyanställningar.
• Tre nya lärare är anställda inför nästa läsår (idrott, matte och franska/engelska)
En trä- och metallslöjdslärare skall också anställas, och dessutom behövs
ytterligare en mattelärare där tjänsten är utannonserad. Två svenskalärare
slutar inför höstterminen.
• Therese Freid är tjänstledig från och med maj. Tills vidare anställs ingen ny
administratör.
• De nya åk7-klasserna för hösten är klara. Klasslistor kommer att skickas ut
under veckan.
Nulägesinformation
I höst kommer 170 elever att börja i årskurs 7. 160 av dessa bor i Eksjö, och 10
kommer från Nässjö. Maxkapaciteten för årskursen är 180 elever.
Politikernas punkt
• Nämnden har motarbetning av mobbing och kränkning som ett prioriterat
område, det är delvis därför som man kunnat sätta in en extra resurs på skolan
enligt ovan.
• Budgetarbetet för nästa år pågår. Det finns en del medel, men det gäller att
investera dem där de bäst behövs.
• Köken till skolorna (tillagningsköken) skall förnyas. På Grevhagen, Norrtull och
Furulund kommer temporära kök inrymmas i paviljonger.
• Det är stort tryck på gymnasiet i Eksjö, i höst kommer ca 80 elever extra.
• Anders berättade hur kränkningsärenden hanteras i nämnden. Man ser tydligt
att antalet kränkningar minskar när extra resurser tillsätts i skolorna.
• Budgeten är fram till nu i balans, men prognosen är ca 8 mkr i underskott för
helåret.

Ordförandes punkt
Marina slutar nu som ordförande efter många år i brukarrådet, och tackade för sin tid.
Till interrimordförande och sammankallande inför höstterminen valdes Jeanette Larm.
Övrigt
Stellan berättade att det finns möjlighet att hyra de fina skollokalerna till diverse
ändamål. Man samarbetar då med Olsbergs Arena.
Frågan väcktes om det finns möjlighet att prova en mobilfri vecka på skolan.
Kommande brukarrådsmöten
Tisdag 24 september klockan 19.00-21.00
Tisdag 26 november klockan 19.00-21.00
Sekreterare vid mötet Johan Fräjdin

