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Mötesanteckningar storbrukarråd för västra kommundelen
Datum: Torsdag 2019-03-28
Tid: Klockan 18.30-20.30
Plats: Familjecentralen, vån 2
Deltagare:
Vårdnadshavare: Johan Sköld, Linnéskolan, Coen Bergenhenegouwen, Grevhagsskolan, Joakim
Hedström, Blåsippan/Kvarnarp, Julia Oskarsson, Linnéskolan, Lotta Palmgren, Hultskolan,
Pernilla Andersson, Linnéskolan, Maria Felix, Stocksnäs/Eken/Äventyret/Norrtullskolan,
Marina Ericsson, Prästängsskolan, Michael Renebratt, Linnéskolan
Elevrådet Prästängsskolan: Lucas Rydenståhl
Politiker BUN: Bo-Kenneth Knutsson, ordförande, Anders Pansell, Sebastian Hörlin, Raoul
Adolfsson.
Övriga: Anne-Marie Pejrud, utvecklingsledare
Mötets öppnande
Ordförande Bo-Kenneth Knutsson hälsade alla välkomna.
Val av sekreterare
Anne-Marie Pejrud
Dagordningen
Dagordningen godkännes.
Föregående protokoll
Sekreteraren redogör kortfattat för föregående protokoll som därefter läggs till handlingarna.
Elevernas punkt
Lucas berättar att eleverna är mycket nöjda med sin nya skola, men de behöver fler
papperskorgar. Det är bra att det nu är fler vuxna ute i korridorer och uppehållsrum. På matrådet
har det diskuterats att mer svenskt kött borde serveras. Elevrådet har haft möte med kommunens
barn- och ungdomspolitiska arbetsgrupp för att diskutera ungdomarnas inflytande. Mycket
positivt. Nu jobbar elevrådet med val av ny ordförande till nästa läsår. Elevrådet är aktivt och
upplever att de blir lyssnade på.
Politikernas punkt
Bo-Kenneth uppmanar deltagarna att sätta sig in i barn- och ungdomsnämndens uppdrag genom
att till exempel gå in på kommunens hemsida. Där kan man se både nämndens och sektorns
uppdrag och hur allt hänger ihop. Den nya barn- och ungdomsnämnden består av sju ledamöter
och sju ersättare. Många är nya ledamöter i nämnden och därför har mycket tid ägnats åt
utbildning och att få förståelse för verksamheternas uppdrag och utmaningar.
Nämndens arbete fokuseras mycket på budgetarbete 2020-2022. Ett extra möte äger rum nästa
vecka för att fördjupa budgetarbetet. Önskemålen och behoven överstiger tillgångarna.
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Stora utmaningar i framtiden är kompetensförsörjning, höja skolresultat, tillgodose lokalbehov så
att alla barn och ungdomar får en acceptabel lärmiljö, it-utveckling så att elever och pedagoger får
möjlighet och kompetens att använda digitala lärverktyg i undervisningen samt ökad flexibilitet
och breddning av personalens kompetens.
Förälder undrar över varför brukarrådsprotokoll inte längre finns på kommunens hemsida. Det
har att göra med de striktare reglerna på vad som får publiceras utifrån GDPR. Protokollen får
gärna distribueras hem till alla vårdnadshavare. Diskutera på respektive brukarråd hur ni
distribuerar protokollen.
Föräldrafråga: Kommunen har ont om pengar – vad måste satsas på? Vad kan göras avkall på?
Bo-Kenneth redovisar att barn- och ungdomssektorn under de senaste åren haft 40% av den
totala skatteintäkten i sin budget. Det betyder att sektorn har ca 400 miljoner till sitt förfogande.
Budgetbehoven är stora för att möta utvecklingen och de verksamhetsförändringar som krävs för
att klara bland annat barn- och elevutvecklingen, lokalsituationen och konkurrenskraftiga löner.
Uppdraget blir att anpassa verksamhet och arbetssätt samt att göra rätt saker med de 412 mnkr
sektorn har.
Anders beskriver budgetprocessen med volymökningar och effektiviseringskrav. Politikerna ser
positivt på att kommunen växer, men inte på bekostnad av barnen.
Kommunen har skyldighet att tillhandahålla modersmålsundervisning om villkoren uppfylls och
föräldrarna önskar.
Föräldrafråga: Hur många anhöriga förväntas komma utifrån de nyanlända som kom 2015/2016?
Besked lämnas vid nästa storbrukarråd.
Tjänstemännens punkt
Anne-Marie redovisar följande:
Stort fokus på budget 2020-2022 – Sektorsledningen har en stor utmaning i att ta fram förslag på
besparingar för att komma ner i budgetram. Svårt att hitta idéer om vad som kan sparas på.
Arbetar tillsammans med nämnden och rektorer/förskolechefer med detta.
Ledningsorganisation - Utvecklingsledartjänsterna omvandlas till verksamhetschefer med ansvar
för förskola respektive grundskola. Ingen utökning av resurser!
Lokaler Norrtullskolan – Hyra av modul är ute på upphandling. Besked så snart som möjligt om
när den kan vara på plats.
Lokaler Grevhagsskolan – Hyra av modul är beställd inför hösten, då tre förskoleklasser börjar på
Grevhagsskolan. Beställt en projektering av köket på Grevhagsskolan.
Skolgårdar – Projekterat och tagit fram underlag för förbättringar, men fick inga medel från
Boverket. Nu jobbas vidare med planerna utan dessa medel.
IT-digitalisering – BUN har antagit digitaliseringsstrategin för förskolan och skolan i Eksjö
kommun fram till 2022.
Resultatdialoger – Skolchef och utvecklingsledare har varit ute på alla förskolor under läsåret.
Utvecklingsfrågor diskuteras med förskolechef och representanter från personalen. Ett bra forum
för att mötas på tre nivåer och diskutera arbetet, tillgängliga lärmiljöer, digitalisering samt språkoch kunskapsutvecklande arbetssätt.
Elevsituationen – Som det ser ut nu kommer det även fortsättningsvis att vara inflyttning till
skolorna i tätorten.

Kompetensförsörjning – Sektorn arbetar aktivt med att höja andelen behöriga lärare i skolorna.
Arbete har påbörjats för att förbättra lärares arbetsmiljö för att säkerställa kompetensförsörjningen. Vid diskussion med de fackliga företrädarna framgår att den viktigaste faktorn för
att behålla och rekrytera behöriga lärare är att man trivs, har behöriga kollegor och bra
förutsättningar för att klara uppdraget som lärare. Ny kompetensförsörjningsplan håller på att tas
fram i kommunen.
Barn- och ungdomssektorns utvecklingsområden 2018–2022
- Lärmiljön är tillgänglig för alla barn och elever.
- Undervisningen är språk- och kunskapsutvecklande.
- Digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att barn- och elevers kunskapsutveckling främjas.
Statsbidrag - Sektorn söker många statsbidrag just nu, alla som går att söka. Tydliga villkor för
statsbidragen. Några bidrag kopplade till socioekonomiska faktorer och förutsättningar.
Föräldrarnas punkt
Linnèskolan – Jobbar vidare med skolgården; Positivt med inspektion från Ekfab varje morgon,
istappar ok, tråkigt med många felanmälningar; Diskuterat behörighet kontra lärartäthet,
tvålärarsystem önskas; Info om digitaliseringsstrategin; Visionen en skola i världsklass bör ses
över; Fem föräldrar, rektor, två kontaktpolitiker deltog; Beslut om bara ett brukarråd/termin på
grund av dåligt engagemang
Kommentar: Deltagande av elevrepresentant är också ett föräldraansvar; Försök engagera
eleverna- ett sätt att lära sig demokrati.
Norrtullskolan – Aktivt elevråd och elever med på brukarråd; Information om paviljongen;
Eleverna i årskurs 4 med i TIMSS-undersökningen - även vårdnadshavarna fått enkät att svara på.
Eken, Stocksnäs, Äventyret – Nästa möte hålls på nya förskolan Äventyret; Från Eken inte så
stort föräldraengagemang; Stocksnäs-gården iordningsställs; Problem på Stocksnäs med döda
möss bland barnens leksaker; Storstädning pågår på Stocksnäs.
Kommentar: Anne-Marie undersöker situationen med mössen och tidsplanen för Stocksnäs gård.
Prästängsskolan - Nöjda med nya skolan; Catharina Persborn är ny rektor och börjar vecka 15;
Elever med F i matematik erbjuds en extra mattelektion varje vecka; Stora klasser, 30 elever i
varje klass i åk 7 och 9.
Grevhagsskolan - Aktivt brukarråd med många föräldrar; Nu varmt i idrottshallen och
varmvatten finns i duscharna; Bra med förändringen i korsningen på Västra Ringvägen; Nytt
dataskåp vid Grevhagsskolan skymmer sikten vid cykelvägen; Städning önskas senare på dagen;
Skolan kommer troligen att bli tre parallellig - hur löses trafik- och parkeringsfrågan, oro för om
idrottshall och skolgård räcker till; Kom ihåg grundsärskolan vid utbyggnad – skolgård, tillgång
och anpassning av lokaler; Nyanlända elever i årskurs 4-6 har stort behov av stöd.
Blåsippan – Positivt på förskolan; Nöjda med det nya köket; viktigt att barnen får lära sig skriva
med penna – inte bara via ett tangentbord.
Kvarnarp - Personalen positiva till nybyggnationen.
Hult förskola/skola - Bra föräldrarepresentation; Diskussion kring organisation inför hösten;
Fungerar bra; Föräldrarna nöjda.
Övrigt
Tiden för storbrukarråd justeras till klockan 18.30-20.30.
Ordföranden tackar för ett trevligt samtal och avslutar mötet.

