F-råd 170118
 Skolgården/skyddsrond
Vi har vid ett flertal gånger pratat om att det borde finnas snöpinnar vid
parkeringen vid vägen och belysning på fasaden till skolan. Gunilla har
lagt in detta som ärende till tekniska men vi har inte fått några besked
ännu. Vi har även pratat om renovering av toaletterna vid matsalen men
det är inget som prioriteras i nuläget. Däremot så kommer ombyggnaden
av parkeringen och en del av skolgården troligtvis komma igång till våren.
 Rastvakter på baksidan.
Eftersom en del barn leker på baksidan av skolgården är det viktigt att
rastvakter även rör sig där. Rastvakterna har pratat om det och det
fungerar bra.
 Tisdagsdans/rastaktiviteter
Tisdagsdansen är igång igen. Nytt för den här terminen är att
fritidspedagoger finns ute på alla lunchraster utom på tisdagar och håller
i aktiviteter för barnen. Eftersom vi har mer resurser i klasserna nu så är
fritidspedagogerna inte ute i klasserna på lektionstid i samma
utsträckning som innan utan är ute på rasterna istället. De som håller i
rastaktiviteterna har gröna västar på sig för att barnen lätt ska hitta till
den styrda aktiviteten.
 Statsbidrag lärarassistenttjänster
 Skolan får fortsatt statsbidrag för lärarassistenter. Från och med
vårterminen 2017 kommer det jobba en lärarassistent på heltid per
årskurs på lågstadiet och även i F-klass. Även i 6:an jobbar en
lärarassistent på heltid, i 5:an jobbar en lärarassistent, som även har som
uppdrag att finnas med i omklädningsrummet vid idrotten när klasserna
på mellanstadiet och 3:an har idrott. I 4:an jobbar en lärarassistent på fm
och på fritids på em. Vi har även en lärarassistent som arbetar
administrativt på fm och på fritids på em. Så kommer det se ut fram till
sommaren, sen tas nya besked om statsbidrag och vi anpassar
personalstyrkan efter detta.
 Något nytt från politiken?
Per-Egon Eliasson är med på mötet och berättar om politikernas arbete.
Han uppmanar oss att kolla hur budgeten ser ut för barn och utbildning.
Han berättar att mycket fokus nu ligger på tillbyggnad av förskolan och
då i första hand på förskolorna i Vrigstad, Stockaryd och Rörvik då

barnantalet ökar. Även i Sävsjö finns ett behov av nya
förskoleavdelningar. På Vallsjökolan finns ett behov utav mer utrymme
då vi har personal att dela klasserna i mindre grupper men inte lokaler
för det. Detta är inte något som kommer att prioriteras i nuläget. Gunilla
nämner att det till hösten kommer att finnas behov av nya lösningar
även inom skolan då elevantalet är högt. I Sävsjö tätort är det ca 90 barn
som kommer börja förskoleklass. Några av dessa barn kommer säkert att
börja på kristna skolan men det finns ändå behov av att ha fyra
förskoleklasser sammanlagt på Vallsjöskolan och på Hägneskolan, i
nuläget är det 3. Per-Egon nämner att särskolan på Hägneskolan har
behov av utbyggnad och i den byggnationen måste man även se till andra
behov inom skolan. Vi pratar om hur det ser ut med utbildade lärare på
skolan har l och Gunilla säger att det har löst sig bra för Vallsjöskolan
men att det finns utrymme att anställa fler. Det kommer att läggas ut nya
annonser i mars/april.
 V-klass utbildning
Vi på Vallsjöskolan kommer att få en ny lärplattform, V-klass, från och
med hösten 2018. Under vårterminen går de ansvariga lärarna på skolan
en utbildning i hur plattformen fungerar. Det som är positivt är att Vklass finns som en app som man kan ladda ner på mobilen och genom
den kan man lätt få del av information som man som förälder behöver.
 Föräldramöte om etik på nätet.
Stina Isaksson har som ansvar att åka runt på skolorna och informera
eleverna på kommunens skolor om etik på nätet. Hon har varit här
Vallsjöskolan och kan även tänka sig att komma på föräldramöte för att
informera även oss föräldrar. Vilket vi tycker skulle vara bra. Ett
alternativ är att vi bokar in en kväll och har två träffar, en för lågstadiet
och en för mellanstadiet.
 Skolan 90 år
Vallsjöskolan fyller 90 år i år. Vi i föräldrarådet tycker att det ska
uppmärksammas och vill gärna bjuda alla elever på skolan bio, popcorn
och festis. Vi tänker att lågstadiet får gå en kväll och mellanstadiet får gå
en kväll. Eleverna får själva vara med och rösta på vilken film de vill se
och så sammanställs resultatet på elevrådet. Vi återkommer med datum.

 Skolgårdsfest
Årets skolgårdsfest blir den 18 maj kl. 18-20.
 Mobiltelefonförbud
Det har kommit in önskemål från föräldrar om mobilförbud på skolan.
Några av lärarna använder mobilen som en del i undervisningen t ex
Kahoot eller upplever att en del elever jobbar bättre om de kan lyssna på
musik från mobilen samtidigt som de jobbar. Ibland används även
mobilerna som sökverktyg. På idrotten får man inte ha med sig mobilen i
omklädningsrummen och på slöjden samlas mobilerna in i en låda. Detta
är en fråga vi kan fortsätta att diskutera.
 Vanliga gungor
Det finns önskemål om vanliga gungor på skolgården men det är inget
som kommer att prioriteras för tillfället.
 Föräldrarådets ekonomi
I kassan finns just nu strax under 27.000 kronor. Behoven som finns på
skolan just nu är en ny plastgran att dansa kring vid jul, något som vi
beslutar att köpa in.

