Höredaskolan/Sunnanäng Brukarråd 2019.05.20
•
•

Rektor Linda Pettersson går igenom föregående protokoll.
Pedagogisk omsorg i Värne. Bittan berättar om deras arbetssätt, mycket handlar om språk,
natur, teknik och motorik. De har valt att fördjupa sig i språket. Genom läslyftet har de fått
många nya böcker och tycker det är spännande att läsa. Positivt med 5-åringarna som fått
börja på Lejonhjärta. Förskolans dag firades tillsammans med Sunnanäng.

•

Pysslingen har avslutat Bamse och Babblarna tema. Mycket överskolningar på gång.
Saltkråkan håller på med temat ”jag kan”, delar gruppen mycket. Lejonhjärta avslutar sitt
värdegrundsarbete denna vecka där föräldrar får se på film vad barnen har gjort. Jessica
Davidsson som tar över efter Karin Örnhammar kommer också på besök.

•

Förskoleklass och skola har ett läsprojekt där de försöker att läsa 1000 böcker innan
sommaren, en del barn skriver även om böckerna där de får öva på att återberätta vad de
läst. Fortlöpande arbete med fadderklass.

•

Förskolechef Susanne Lindström berättar om naturhjältarna i Vildparken där 5-åringar får
vara med att plantera, träffa biodlare och göra naturväv, m.m. Genom detta projekt ska
vildparken bli en mer levande miljö för barnen att vara i.
Kommunen håller på att ta fram en handlingsplan för att minska kemikalierna i förskolan.
Utvecklingsledare, kost, personal, förskolechef tar fram en plan för detta för att få en så
tydlig och bred bild.
Förskolan är stängd 6/9 och 18/11- 2019. 18/11 är samtliga förskolor i kommunen stängda.
Slottet är öppet för de som inte kan ordna egen omsorg.
Barnskötare Jessica Davidsson är ny på Lejonhjärta från hösten 2019. Kommer även att vara
på Saltkråkan och Pysslingen. Liliana Babalj som arbetat på Sunnanäng tidigare kommer att
vara på Pysslingen.
Fritids och förskola kommer att samverka mer f.r.om. ht-19. Mer information kommer.

•

Susanne går igenom föräldrar-enkäten som hon sammanställt. Se bilaga 1.
Hur gör vi för att få samtliga föräldrar att svara på enkäterna?
Trafiken i samhället är ett problem då bilar kör snabbt, Peter har pratat med trafikverket och
Alf Lundberg har varit här och diskuterat saken. Leif Öster som jobbar på trafikverket har
svarat såhär angående önskemål om övergångsställe, se bilaga 2.
Hur åtgärdar vi den snabba trafiken? Poliskontroller, fartkameror, refuger, kontakt med NTF?
Uppföljning kring detta.

•

17/6, 16/8, 7/1 2020 och 15/6 2020, fritids stängt.

•

Linda Pettersson kommer att bli rektor för Höreda och Hult skola från och med HT-2019.
Söker efter en specialpedagog 50% till Hult, 50% till Höreda.

•
•
•
•
•
•

•

Jennie Edvinsson (fritids) kommer att vara tjänstledig under ht-2019.
Sandra Grahn (FSK-klass) kommer att vara föräldraledig från ht-2019. Josefin Kristiansson,
lärare, kommer att vikariera för Sandra.
Jocke Jantén, idrottslärare, slutar till sommaren.
Andra sluttider för skolbarnen, onsdagar slutar samtliga barn kl. 13.00. Kommer bussarna att
gå hem? Mellanstadiet går till 14.45 på måndagar.
Likabehandlingsdagen var lyckad, mycket pyssel skapades som ska säljas på skolgårdsfesten.
Böcker kommer säljas. Pengarna kommer att gå till madrasser till vår skola i Kenya.
Uppstartsdagar, tre halvdagar i första skolveckan där schemat bryts för arbete med
värdegrund. Syftet är att lära känna varandra och jobba med faddersystemet. I år kommer
troligtvis temat att vara - Kärlek.
När det gäller uppstartsdagarna så handlar det om tre halvdagar i första skolveckan då vi
bryter schemat och jobbar med värdegrunden.

Föräldrarnas punkt:
Många är nöjda, inget att klaga på.
•
•
•
•

Femmorna planerar för språkval och har varit på studiebesök på prästängsskolan.
Planerar en skolresa med paddling av kanot i början av nästa termin.
Sexorna åker på skolresa till Sävsjö simhall och därefter Bodaborg.
Fyrorna har deltagit i schackfyran i Jönköping, nöjda barn trots en del förluster ☺
Finns ingen mini-buss på skolan längre. Tråkigt tycker både personal och föräldrar. Begränsar
verksamheterna och skolan när de inte kan vara med och delta i exempelvis teatrar, åka och
bada m.m. Detta måste drivas vidare på storbrukarrådet!

•
•

Meddela skolan om ert barn ska åka buss hem efter skolavslutningen, senast den 5/6!
Gemensamt föräldrar-möte onsdag den 18/9 2019.

Nästa brukarråd: 8 oktober klockan 18.00-20.00 i skolans matsal. Brukarrådsrepresentanter och
alla föräldrar är välkomna.
(Storbrukarråd i Eksjö 17 oktober)
SKOLGÅRDSFEST (se bilaga 3).
Klassföräldrarna engagerar resterande föräldrar i klassen och delar ut ansvarsområden. De
föräldrar som är klassföräldrar nu, är även klassföräldrar fram till skolgårdsfesten eftersom
nya inte hinner väljas innan. Tänk på att ni i höst är klassföräldrar för en årskurs upp (Se
ansvarsområden).
Förslag på aktiviteter/lekar, varje årskurs (mellanstadiet) ansvarar för en lek.
- Kokosbollskatapult (6-orna)
Kubbspel liggandes?
Nytt namn ”After school”, 18.00-20.00? Torsdag 5/9.

