PROTOKOLL

Hult 2019-02-18

Brukarrådsmöte – Hults skola
Dag
Tid
Plats

2019-02-18
18:30-20:00
Personalrummet, Hults skola

Närvarande

Raoul Adolfsson, Barn- och ungdomsnämnden
Maria Norrwie, förskolepersonal Lilleskutt
Inger Strid, lärare
Lise-Lott Andersson, rektor/förskolechef
Daniel Wiberg, förälder åk 2
Anna Karin Bilker, förälder åk 5
Erik Gustafsson, förälder åk 1
Lotta Palmgren, förälder åk 4
Therese Claesson, förälder åk 3

1. Mötet öppnas

Daniel Widberg väljs som ordförande för mötet och förklarar mötet som öppnat.
2. Sekreterare

Val av sekreterare: Therese Claesson.
3. Justering

Anna-Karin Bilker utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.
4. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lästes upp av Daniel Widberg.
5. Elevernas punkt

Ingen elevrådsrepresentant hade möjlighet att medverka på kvällens möte.
Liselott redogjorde därför för vad elevrådet diskuterat när de träffades sist.
• Elevrådet har pratat om värdegrund och rastvakts aktiviteter. På
lunchrasterna finns styrd verksamhet men inte på förmiddagsrasten.
• Två elevrådsrepresentanter från 6:an har varit på storelevråd i Eksjö. De
tyckte det var trevligt att träffa andra elever. Tankar finns att
storelevrådet ska träffas 1 ggr/termin.
• Det kom fram önskemål om att köpa in olika saker till skolgården. Eksjö
Fastigheter är de som har hand om själva skolgården.
• Till våren vill eleverna ha en talangjakt. Skolans ambition är att försöka
genomföra en talangjakt i år.
• De pratade om vikten att ha trygghet och arbetsro i klassrummet.
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6. Verksamhetsinformation

Lille Skutt: De har jobbat med tema vatten. Barnen har exempelvis fryst vatten
i ballonger för att se vad som händer, blåst på vatten osv. Det är en härlig grupp
med 3 nya barn.
Bamse: Helena har gått i pension. Bayan har börjat på avdelningen istället. De
har jobbat med läslyftet. Barnen är väldigt intresserade av bokstäver, de har
skrivit och satt upp ordbilder.
Skalman: Skalmanbarnen har jobbat med vardagsteknik. De har bland annat
skapat fina bilar av cd-skivor, mjölkkartonger och plaströr. Barnen har skapat
bilarna genom att följa nedskrivna instruktioner. De har även pratat om mat, de
började med mjölk och nu är det potatis. De stora barnen kommer framöver få
bekanta sig med skolgården och fritids.
Förskolan: Alla avdelningar skickar ut information till föräldrarna varje månad.
Alla avdelningar jobbar med teknik. Personalen har varit på föreläsning av Kent
Hedevåg, se www.hedevag.se för tips och ideér.
Förskoleklass: Liten grupp med 8 barn. De jobbar med att komma igång med
läsning. Tränar på att räkna till 100. 2 gånger i veckan leker de med tilldelade
lekkompisar.
Åk 1: Jobbar mycket med läsförståelse och skriva meningar.
Åk 2: De jobbar med tema rymden vilket genomsyrar arbetet med läsning,
stavning och matte. Eleverna har även hemkunskap, vilket omfattar mer än bara
laga mat.
Åk 3: Åk 4: Eleverna jobbar mycket med kompisläsning, då läser eleverna en text
flera gånger för ökat läsflyt. Imorgon har de schackturnering mot Höreda skola.
På föregående föräldramöte fick eleverna redovisa vilka ämnen de läser just nu,
vilket var uppskattat av föräldrarna. Eleverna var inne i Eksjö och åkte
längdskidor på ”alla på snö”. Detta var toppen och alla var nöjda.
Åk 5: Intensivträning på multiplikationstabellen.
Åk 6: Eleverna har prao en dag på fredag. De har haft nationella prov i svenska.
Nationella prov i engelska i april och i matte i början på maj. På
tisdagsmorgonen åker de in till Eksjö för språkundervisning. De ordnar
rastaktiviteter på fredagar.
Fritids: Fritidspersonalen vill informera om att de skickar ut information till
föräldrar via mail och sms. De skriver även på anslagstavlan nere på fritids.
Fritids ska i veckan bjuda in förskolebarn på föreställning.
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7. Rektorns punkt

Budget: Mycket återhållsamhet råder. Besparing kommer ske i förskolan. 2,75
personal/avdelning till hösten. Verksamhetspengen (hobbypeng) har halverats
till 40 000 kronor. I skolan märks inte besparingarna riktigt så mycket.
Hultskolan får en extrapeng eftersom det är en B-skola där klasser är hopslagna.
Organisation till hösten i skolan:
Som det ser ut nu kommer det till hösten finnas en förskoleklass med 15 elever,
en 1-2:a, en 3:a, en 4:a och en 5-6:a. Blivande 6:an kommer läsa språk och
hemkunskap i Eksjö. Irene Thorn-Andersen kommer vara tjänstledigt till hösten
och därmed kommer Hulskolan söka efter en lärare till blivande 4:an.
Hultskolan kommer även försöka rekrytera idrottslärare med behörighet och en
behörig fritidslärare.
8. Föräldrarnas punkt

Vad är kopplingen mellan brukarrådet och storbrukarrådet? I Storbrukarrådet ska frågor tas
upp som diskuterats på de olika skolorna.
En fråga kom upp om när eleverna får komma till skolan på morgonen. Rekommendationen
är att elever som inte åker skolskjuts kommer tidigast 07:45 för då finns det rastvakt ute.
Skolskjutseleverna får gå ner till fritids när de kommer eller sitta utanför matsalen när det är
kallt.
9. Politikernas punkt

Raoul Adolfsson presenterade sig själv. Han är vald politiker sedan 2 månader
tillbaka och hans hjärtefråga är skolan. E-post till Raoul:
raforetagspartner@gmail.com
Även Helena Fagrell är politiker i Barn- och utbildningsnämnden.
10. Övriga frågor

Föräldrar poängterar att Hultskolan är en bra skola med mycket gemenskap
mellan eleverna. De hjälper varandra över åldrarna.
11. Nästa brukarrådsmöte

Nästa möte planeras till 29 april klockan 18:30. Nästa storbrukarråd är på
Familjecentralen den 28 mars kl 18:30
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12. Mötet avslutas

Mötet förklaras avslutat av ordförande Daniel Wiberg.

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Therese Claesson

Lise-Lott Andersson

Anna-Karin Bilker

