Kinnarummaskolan, föräldradialog 170330
Närvarande: Joachim Isaksson, Malin Luther, Lars-Arne Andersson, Marie (Majja) Löfdahl, Fia Löfdahl, samt
Håkan Lundberg, rektor.

Personal
Rektor för uppdragsdialog med alla, ca 30 st, pedagoger de kommande veckorna där de ska gå igenom vad
som ska göras nästa läsår.
Ida Johansson går tillbaka i tjänst HT-2017.
Cecilia Eskilsson återgår till sin tjänst på Fritids och i förskoleklass HT-2017, efter en mycket uppskattad period
i klasserna.
Kinnarummaskolans två förstelärartjänster (innehas idag av Catrin Berg Andersson och Anna-Karin Karlsson)
är uppsagda.
Borås Stad kommer ändra från att ha tjänsten knuten till en person, till att istället vara knuten till den aktuella
skolan. Kinnarumma kommer att ha en tjänst och Svaneholmskolan kommer att tilldelas två tjänster.
Antalet elever på Fritids har ökat markant, från ca 25 st för 1,5 år sedan till ca 55 st idag. Detta har gett ett
större behov av personal och idag har vi Peter och Jennifer som extra resurser/vikarier. När Cecilia Eskilsson
återkommer till hösten önskas att någon av dessa två finns kvar i personalstyrkan.
I övrigt är det viktigt att sprida att vi på Kinnarummaskolan har en Fantastisk personal som är både kunnig,
driven och lojal!

Skolinspektionen
Ca 16-18 skolor i Borås Stad har varit föremål för Skolinspektionens granskningar den senaste tiden. Varken
Kinnarumma- eller Svaneholmskolan har ingått i dessa granskningar, då det inte har ansetts behövas.
Arbetet på vår skola har fortsatt på samma sätt som tidigare läsår;
Vid misstanke om kränkning ska detta anmälas direkt samma dag till rektor som i sin tur skickar en anmälan
till huvudman som är Stadsdel Väster. Incidentrapport skrivs och sedan följer samtal med berörda elever och
föräldrar meddelas. En anmälan skrivs och en konsekvensanalys skrivs mellan eleverna. Uppföljning görs efter
ett par veckor.
När dylik misstanke sker tar skolan detta på största allvar och alla incidenter dokumenteras. Om föräldrar hör
något hemma från sina barn om eventuella kränkningar har man en "skyldighet" att anmäla detta till rektor.
Skolinspektionen har i tre olika delar tittat på följande:
A. Lugn och ro, arbete mot kränkningar
B. Stödinsatser, åtgärdsprogram
C. Systematiskt kvalitetsarbete
A.) På Kinnarummaskolan/Svaneholmskolan har vi förfinat arbetet med detta för varje år och under läsåret
2016 fördes ingen statistik på antal anmälningar.

Under HT-2016 registrerades 2,4 anmälningar per vecka (bägge skolorna). På VT-2017 tio första veckor har
anmälningarna minskat till 1,1 st/vecka. Vi hoppas på att detta är en effekt av att få eleverna att tänka att Allt
tas på allvar och att ”inget är för litet eller oviktigt”.
B.) För ca 1,5 år sedan infördes nya rutiner för stödinsatser som består av
1. Extra anpassningar, vardagliga anpassningar för varje individ
2. Särskilda stödinsatser, utreds med hjälp av pedagoger, rektor och skolhälsa
År 2015 hade Kinnarummaskolan ca 15-20 elever som hade behov av särskilda stödinsatser. Idag, efter att ha
arbetat fram bra metoder att hantera elevers olika behov, har antalet elever på skolan som får särskilda
stödinsatser sjunkit till ca 4-5 st.
C.) Specialpedagogen på skolan har gjort ett mycket bra jobb under läsåret, där uppföljning gjorts med rektor
varje vecka. Håkan anser att vi har ett mycket bättre arbete idag än tidigare.

IKT
Arbetet med IKT, den digitala satsningen, fortskrider på skolan med Cecilia Eskilsson som ansvarig .
En ny, mycket populär bland eleverna, aktivitet är den som finns att tillgå genom Kahoot!
Kortfattat kan man beskriva det som en interaktiv frågesport, där pedagogen skapar frågor och svarsalternativ
som eleverna sedan svarar på. Kahoot kan t ex användas för att se vilken förförståelse eleverna har inför ett
arbetsområde, om de förstått genomgången eller texten de läst.
Nya aktiviteter håller på att utformas och en verksamhetsplan ska tas fram. Ett förslag att arbeta vidare på är
t ex att påbörja en fördjupning i programmering. Detta är något som kommer stort inom matematik/teknik
och kommer troligtvis att ingå i utbildningen framöver.
Som ett led i att fortsätta kunna erbjuda iPads redan från klass 4 (från klass 5 i övriga Borås Stad) har skolan
beslutat att inte låta klass 6 köpa loss ”sina” iPads vid terminens slut, utan låta dem erbjudas till kommande
klass 4 istället.

Ekonomi
På grund av Borås Stads omorganisering av stadsdelarna har budgetarbetet dragit ut på tiden. Nu har dock
det mesta landat och en budget är fastställd som ligger i balans.

Övrigt
- Önskemålet från förra Föräldradialogen om att rastvakt ska finnas ute på gården vid bussankomst(/-avgång)
på morgon (och eftermiddag) för att öka tryggheten, fungerar toppen idag!
- Nygamla lokaler ska återigen återgå till skolverksamheten fr o m nästa termin. Lokalen är den som idag
ligger granne med klass 1s klassrum. Detta pga att skolan är för trång och behöver plats för fler elever.
- Diskussion fördes kring att eventuellt flytta Fritids från nuvarande lokaler till de ”nygamla” lokalerna där idag
förskolan huserar. Det eniga förslaget var dock att behålla Fritids där det ligger idag.
- Gamla månadsbrev från rektor önskas läggas som pdf-dokument i PingPong för att kunna läsa vid senare
tillfälle.
- En kontaktlista för Föräldradialogens medlemmar önskas skapas i PingPong, för att enkelt kunna ventilera
eventuella punkter under terminens gång.

- Upplysning om att det finns en nystartad Facebookgrupp för skolans barn och föräldrar som kan vara bra att
använda sig av vid t ex gemensamma aktiviteter som vårsådd och skördefest. Sidan kan självklart användas i
andra syften också som har med skolan att göra. Gruppen (Kinnarummaskolan) drivs helt ideellt och adressen
är https://www.facebook.com/groups/793738207445756/.
- Matsalen ska byggas om så det blir mer plats, kommer ske någon gång under läsåret.
- Kostdiskussion - Marie och Sofia Löfdahl vill driva igenom en förändring av kostutbudet som finns att tillgå
på framförallt frukost och mellanmål i skolan. En lista på idag tillåtna livsmedel finns fastställd, men många av
varorna kommer aldrig skolan till handa. Hur ändrar vi på detta?
Detta drivs i samarbete med Borås Stads Kostenhet och skolsköterskan på skolan. Åsikter och förslag skickas
gärna via PingPong till Marie Löfdahl eller Sofia Löfdahl.

Nytt datum för Föräldradialogen fastställs av rektor och kommer att meddelas i nästa månadsbrev.

\Majja Löfdahl

