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Föräldradialog
Kinnarummaskolan
Datum

2017-11-22

Tid

18:00

Plats

Kinnarummaskolan

Deltagare

Sofia Löfdahl, åk. 3
Karin Inghammar, åk. 2
Therese Samuelsson, fsk-klass
Håkan Lundberg, rektor

1. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar

2. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar)

3. Lokaler
Kinnarummaskolan har lokaler som lånats ut till förskolan, vilka nu ska återtas
av skolan. Förskolan ska få paviljonger som placeras på grusplanen. Det som
kvarstår är projektering av el, vatten och avlopp, och förhoppningen finns att
det är inflyttningsklart i skolans lokaler till årsskiftet. (tillägg, det blir först klart i
mars-april enligt besked v 48).
Förskoleklass och fritids flyttar ner, och det skapas klassrum i de lokaler som de
vistas i idag. När lokalerna är klara finns kapacitet att ta emot ca 50 elever till.
4. Budget
Budgeten hänger till viss del ihop med lokalerna, då budgeten beräknas på en
elevpeng. 20 elever anses vara en bra klasstorlek, både undervisningsmässigt
och budgetmässigt. Som situationen ser ut idag går skolan back med 1,5
miljoner. I dagsläget krävs fler lärare eftersom åldersintegrerade klasser längre är
ett alternativ, då det numera betygssätt i åk sex.
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Det bidrag på 0,75 miljoner som tidigare tilldelats små skolor, har nu minskats
till 0.4 miljoner.
Skolors budget baseras på; elevpengen, som är samma per elev överallt,
socioekonomisk faktor, som varierar i olika områden beroende på
utbildningsnivå, arbetslöshet osv., samt ett tilläggsbelopp för elever i behov av
särskilt stöd. Detta stöd får skolan ansöka om, i ett nytt system som uppdateras
på månadsbasis beroende på hur behovet ser ut. Andelen elever i behov av
särskilt stöd har ökat, till ca två per klass. Fritids har idag fem anställda på ca 60
elever.
Systemet med det fria skolvalet, där alla vårdnadshavare måste söka plats i
önskad skola, tros inte påverka Kinnarummaskolan.
5. Fritids
Fritids har från vårdnadshavare upplevts rörigt och lite för fritt, särskilt
utomhus, utan synliga pedagoger. Håkan förklarade fritids huvudsyfte och
mening, där de två viktigaste bitarna är dels att eleverna ska lära sig att vara
tillsammans – den sociala biten, och dels att de ska lära sig att ta ansvar för sig
själva och utveckla ett eget ansvar. Elever som bedöms klara detta bra får större
ramar, och tillåts ta mer eget ansvar.
Det framkommer att en del innehåll på iPad upplevs som olämpligt. Det som
laddas ner på skolans iPad går genom klassläraren. Eleverna får inte själva ladda
ner innehåll.
På fritids finns Ann-Louise, som varit den enda med utbildning, Carina är
utbildad elevassistent. Sedan i måndags arbetar även Mikael Bellgrave som är
utbildad socialpedagog på fritids på eftermiddagarna.
6. Kränkningar
Vid misstanke om kränkning ska detta anmälas direkt samma dag till rektor som
i sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. 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. Läsåret 16/17 anmäldes ca 2,5 kränkningar/vecka under
höstterminen, samt 1,4 kränkningar/vecka under vårterminen. Det som är
anmärkningsvärt är att det förekommer ytterst få kränkningar i åk 4-6.
När vårdnadshavare hör något från sina barn om eventuella kränkningar är det
av allra största vikt att anmäla detta till lärare eller rektor.
7. Övriga frågor
•

Motorikbanan är i behov av en uppfräschning. Skulle den pott som
finns kvar i föräldraföreningen användas till detta?
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•

En fråga som lyfts var vem som är ansvarig för den pott pengar som
finns kvar i föräldraföreingen? Samt hur stor potten är?

•

Ett önskemål om att återinföra odlingsbäddarna samt skördefesten
finns hos vårdnadshavare. Detta är något som har medfört mycket
arbete för lärarna, som lagt i snitt två dagar per person på detta, vilket
för skolan blir en onödig kostnad. Lärarna har upplevt att de inte har
möjlighet att lägga ner det arbete som krävts, då det idag är hårdare krav
att följa timplanen och mindre tid att profilera sig. Om önskemålet
kring odlingsbäddar och skördefest kvarstår, finns det intresse hos
vårdnadshavare att engagera sig i detta?

Underskrift av mötets sekreterare

Therese Samuelsson

