Brukarrådsmöte, Höreda skola och Sunnanängs förskola
2019-02-20
Närvarande:
Linda Pettersson - rektor, Susanne Lindström - förskolechef, Maria Sundberg - klass 4, Elin
Björketun - klass 2 och 5, Emma Hugosson - klass 3, Emelie Johansson - klass 1, Annelie
Svensson - skolan, Magnus Alm - kontaktpolitiker, Karin Örnhammar – förskolan, Louise
Tedeby - förskoleklass och klass 6.
1. Mötet öppnas
2. Presentationsrunda
3. Justerare
Maria Sundberg utses att justera protokollet.
4. Föregående protokoll
Frågan om keps har bara varit uppe i klass 6 och man har bestämt att de får ha
huvudbonad i sitt klassrum. Frågan har inte kommit upp i andra klasser.
Skolskjutsfrågor har tagits upp på storbrukarråd. De svar som kom därifrån var att
kompisåkning är med i kommande upphandling. När det gäller att stanna kvar på
fritids och åka med senare buss så är det inte tillåtet, eftersom kommunen bara ordnar
skolskjuts från skolan, och detta ska förtydligas för alla.
I övrigt inga kommentarer till föregående protokoll.
5. Elevernas punkt
Inga elever närvarande.
6. Lägesrapporter;
• Förskolan
Pysslingen har åldersindelat i grupper och jobbar så hela veckan. De går till gymnastiken
och skogen. Saltkråkan jobbar med självkänsla – ”Jag” kan, tex i lekar och samspel och i
gymnastiken, de jobbar med natur och fåglar, har gjort kasperdockor. Vecka 11 kommer
en lärarstudent som ska göra praktik i sju veckor. Vecka 10 kommer ett nytt barn att börjar
inskolning
Lejonhjärta jobbar med samspel för att få ihop gruppen, bokstavsjakten, ett barn per vecka
är fixare och får med sig uppdrag hem. Barnet ska hitta saker som börjar på en bestämd
bokstav. De jobbar med naturvetenskap och teknik genom att tex göra experiment
tillsammans. Gruppen leker bra i skogen och de går ofta dit.
• Pedagogisk omsorg i Värne
Bittan jobbar vidare med kompisböckerna och värdegrundsarbete. De åker till Sunnanäng
en dag i veckan.

•

Skolan
Klass 1 har börjat att vara med i klass 2 och 3 på elevens val. Där är klasserna
blandade efter intresseval. Klass 6 har nationella prov. Klass 4 har deltagit i ”Alla på
snö” i skidstugan. På sim- och isdagarna är barnen fulla av energi och de har kul
tillsammans. Pedagogerna tycker att det är härligt att se.

7. Rektors och förskolechefens punkt
Rektor:
Storstädning är genomförd. Det är rent men fortfarande inte snyggt beroende på att
skolan är sliten. Skolan är inte i tur för renovering än men det finns behov. Rektor
driver frågan.
Nya lampor ska installeras till hösten.
Frågan om att kasta snöboll har varit uppe. Det ryktades om att det bara var på
Höredaskolan som man inte fick kasta snöboll men detta stämmer inte. Det är
totalförbud mot snöbollskastning på alla skolor.
Det är upp till varje lärare om man vill gå iväg med sin klass och ha snöbollskrig.
Nationella prov i sexan pågår, trean kommer. Proven går bra och visar att det är
duktiga lärare på skolan.
Enligt riktlinjer har alla elever rätt till simträning. Detta görs bl.a. genom sim- och
isdagar. 4 stycken är planerade under läsåret och det återstår nu en. Skolan får extra
pengar till busskostnaden och har kombinerat simträningen med skridskoåkning. Alla
elever vill inte åka skridskor. Skolans riktlinjer angående skridskoåkning är inte lika
tydliga men det framgår att barnen ska ha möjlighet att testa på olika idrotter.
En likabehandlingsdag kommer att genomföras i maj. Innehållet är ännu inte beslutat.
Det är vanligt i hela kommunen att föräldrar söker ledigt för sina barn. Det är inte en
rättighet utan alla barn förväntas komma till skolan. Det krävs synnerliga skäl för att ta
ledigt. Ledighet kommer inte att beviljas under nationella prov. Individuella
prövningar kommer alltid att göras.
Stängningsdagar på fritids 17/6 och 16/8.

Förskolechef:
Storstädning pågår på förskolan.
En digitaliseringsstrategi ska tas fram för hela kommunen för perioden 2019-2022.
Under perioden ska delmål uppnås. Personalen är involverad i detta arbete på olika
plan. Samma sak gäller för skolan.
Förskolan måste delta i kommunens sparande. En konsekvens är att tjänsterna och
personaltätheten kommer att minska. Det finns inga pengar för kompetensutbildning
under året och medel för material har minskats.

Förskolan har problem med elever från skolan som busringer på personalingången.
Eleverna behöver förstå att personalen går från barnen när det ringer på dörren vilket
inte blir bra. Linda tar med sig frågan till skolan.
Förskolan kommer framöver att samverka med fritids. De kommer att hjälpas åt med
stängning på måndagar efter kl 17. Berörda familjer får information.
Även på loven samverkar fritids och förskolan.
Neddragningar kommer framöver att innebära mer samverkan.

8. Politikernas punkt
Alla kök i kommunen är under utvärdering. Man satsar på att fixa till de kök som
används. Vissa kök kommer att bli mottagningskök men inga beslut är tagna.
(Mottagningskök innebär att maten lagas på ett större ställe och körs till mindre kök
där den serveras.) Kostenheten är ansvariga för översynen.
För de barn som flyttar till kommunen under pågående budgetår kommer inga extra
medel till förskolechefer/rektorer. Dessa får lösa detta genom befintlig budget. Under
förra året var det 19 fler barn än de som var budgeterat för.
En ny förskola ska byggas i Kvarnarp men bygget drar ut på tiden pga överklaganden.
Pedagogisk omsorg med 4 platser ska starta i centrala Eksjö.
Det fanns ett förslag om att de barn som går på allmän förskola, 15 timmar, skulle gå
fem dagar istället för tre dagar och på så sätt skulle man spara in kostnaden för deras
lunch. Förslaget visade sig innebära att besparingen inte blev så stor och ingen ändring
av schemat gjordes. Det har beslutats att dra ned på tiden på nattis och den förskolan
har numera bara öppet varannan helg.
9. Föräldrarnas punkt
Från klass 3 finns en synpunkt medskickad. Det finns önskemål om att de yngre barn
som har fritidsplats och slutar tidigt ska få åka med de äldre syskonen med
skolskjutsen.
Inga andra frågor har anmälts.
10. Övriga ärenden
Skolgårdsfest – rektor vill överlämna ansvaret för skolgårdsfesten till föräldrarna.
Frågan har lyfts på föräldramöte under hösten. Varje klass har sammanställt sina
uppgifter.
Klass 3 vill att skolgårdsfesten ska vara kvar då de värdesätter den gemenskap den
innebär. I klass tre tycker man att förslaget att varje klass ansvarar för en station är
bra. Förskoleklassen ansvarar för en gratis station. De stationer som genererar lite
pengar, ex fika ansvarar de äldre klasserna för och då går pengarna till ex skolresa.
Föräldrar och barn ska ta ansvar för skolgårdsfesten.
Man tycker att en skolresa kan ske i klass 5 och då på hösten som en kick-off. Det är
ett önskemål att alla klasser ska göra lika och att man kan kombinera undervisning och
resa.

Klass 4 vill ha kvar skolgårdsfesten. Det ska finnas aktiviteter som är gratis och de
som kostar pengar. Det är bra om lärarna kan ställa upp som tidigare. Man frågar sig
hur andra skolor gör. Skolgårdsfesten stärker gruppkänsla och gruppdynamik och är
en möjlighet att samla in pengar till ev klassresa. Föräldrar och barn ska ansvara för
festen. Föräldrarna undrar vad det är för skillnaden mellan disco och skolgårdsfest?
Klass 1 vill ha kvar skolgårdsfesten men vill att det är klass 6 som ordnar den som
tidigare och då samlar in pengar till sin skolresa.
Linda förtydligar att både skolgårdsfest och disco är ok men att skolan inte kommer att
organisera det. Skolan kommer inte att medverka i skolresa på skoltid. Om en skolresa
ska göras på skoltid måste alla elever ansöka om ledighet.
Skolan kan vara del av skolgårdsfesten om det finns önskemål om det. De kan under
likabehandlingsdagarna och på skolloven på fritids tillverka saker som kan säljas. De
pengarna kan skänkas till Kenya. Detta kommer framöver att vara skolans del i
skolgårdsfesten. Föräldrarna ansvarar för resterande del av skolgårdsfesten. Tidigare
har eleverna under skoltid tillverkat skyltar osv.
Efter diskussion beslutar brukarrådet att gå vidare med förslaget att varje klass på
mellanstadiet ansvarar för två stationer vardera. Skolan deltar genom ett ”Kenyabord”.
Klass 4 och 5 har gratisstationer.
Klass 6 har ex. kokosbollskatapulten, fika, loppisbord etc. Betalning sker via Swish till
en av klassföräldrarna. Eventuell vinst går till klassresa.
Det som betalas vid Kenyabordet går via Swish direkt till Erikshjälpen.
Planeringen är att nästa skolgårdsfest ska genomföras i augusti 2019. Klassföräldrar
bjuds in till nästa Brukarrådsmöte och Elin och Linda tar fram ett förslag till
organisation efter att, genom Magnus Alm, ha tagit del av Norrtullskolans koncept
(dvs att varje klass/årskurs har ett ansvarsområde på skolgårdsfesten).
11. Mötet avslutas
Nästa möte: 2019-05-20 kl. 18.00-20.00
Elin Björketun, Ordförande
Louise Tedeby, Sekreterare
Maria Sundberg, Justerare

