Hej!
Här kommer min summering från mötet igår, bra möte ☺

Föräldradialog 2019-04-03

Klimat undersökning
Resultat klass 1-3 mycket bra svarsfrekvens man upplever trygghet och tillgänglighet
Kullen fortsatt avstängd. Omklädningsrummen varit platser man upplevt oro. Detta har
löst sig genom att vuxna är med.

Nationella prov årskurs 3 klart fungerat bra.

HR mål, svårt att få vikarier genom Borås pool, löst sig via personal på plats pga något
överanställda under våren.
Förslag att man löser detta lokalt från Kinnarummaskolan framöver.
Elevgruppen, lugnare höst men mer oroligt fram till jul, 11 st anmälda kränkningar.
1 tillfälle som är anmält till skolinspektionen och skolan har följt regelverket och skickat
in uppgifter. Mer oroligt i klasser då vikarier saknas. Man har punktbevakat vissa elever,
med bra resultat. 30 st elever från Viskafors.
Sökt ersättning för 2 st elever idag, skollagen tvingar skolan att lösa ev oroliga barn.

Medarbetarperspektiv
Bra stämning bland personal, enbart behöriga lärare på skolan.
Bekymmer är elevhälsa, bemannings sjuksköterska som kommer en dag i veckan, samt
1 st specialpedagog arbetar vissa dar jobbar enbart 1-2 h veckan men borde vara mer
timmar. Dock finns ej psykolog på skolan Finns 1 st kurator som fungerar bra
Saknas 1 lärare samt 1 fritidspedagog som annonseras just nu.
27 st i nuvarande f klass, men liten grupp som kommer upp året efter. Bör vara 2 vuxna
på kommande klass 1.

Brandsäkerhets genomgång från SÄS rutiner ok, dock behöver omklädningsrum
kompletteras med nya larm vilket är klart nu.
Övar utrymning 1 gång per år, Ingemar sköter denna övning.

Man jobbar i Lärarteam själva bestämmer kring hur resurser skall användas. Team
arbetet kommer fortsätta.
Ping Pong fungerar ej för alla främst att appen kopplar ifrån, om man ej använder den
regelbundet.

Ekonomi
Ca 100 elever på skolan vilket är ok grund, skulle dock behövas fler elever.
Baserat på antal elever har man ett underskott på 750 000 sek, för få elever i klasserna.
Dock kompenserar Svaneholmskolan pga att man har överskott och kan ta pengar
därifrån för att balansera upp.
En möjlighet är att slå ihop klasser men det är ej optimalt för undervisning.
160 st elever i Svaneholmskolan.
Bygger en handikapp anpassad entré för ca 1 miljon sek.
Positivt med idrott/lek även på fritis, som varit under vintern.

