Föräldraråd 25 februari 2015
Närvarande:
Plats: Personalrummet Vallsjöskolan

1. SKOLGÅRDEN
Den yta som skall göras om diskuterades, Gunilla visade upp inspirationsbilder och en skiss
om hur det i stort kommer att se ut. Allt kommer inte att kunna göras på en gång utan det
kommer att ske i två etapper. Allt på bilden kommer ej heller att genomföras då pengarna
inte räcker till.
Föräldrarna önskar ett staket från ”Björken” lokalen ut mot gatan så att barnen inte springer
bakom huset. Dessutom en grind vid 60 meters banan för där skall det inte lekas på rasterna
och dessutom vill skolan inte att de som nyttjar banan skall behöva väja för lekande barn.

2. VÄRMEKULVERT
Till den nya byggnaden kommer värmekulvert att grävas under påsklovet.
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3. STORLEK FÖRSKOLEKLASS HÖST 2016
Som det ser ut nu så är det 80 barn som sökt in till Förskoleklass, 10st som ej sökt in än men
som har åldern inne. Ca tre klasser som det ser ut idag. 46 stycken sökt Vallsjö skola i
dagsläget.
4. SKOLPENG
Då vi har fått många nya lever på skolorna har BUN har äskat 6 miljoner för att hålla
nuvarande lärartäthet.
5. ORGANISATION
6. Som det ser ut i dagsläget kommer lärarna i åk 3 ta de blivande ettorna till hösten och
troligen blir det Iréne Karlsson och Anna Eriksson som tar emot blivande fyror.
7. NATIONELLA PROVEN
Svenskan har genomförts för 6:orna, de gick väldigt bra.
8. PROJEKT ”Hej Skolmat”
se bilaga.
9. STÄDNING
När det gäller städning fick skolan 3 förelägganden, det gällde plan för höghöjdsstädning
(ventilationsrören uppe i taket), Ventilationsstädning vart tredje år samt egen
kontrollpärmen. Gunilla satt in åtgärder för detta.
10. UNDERHÅLL VALLSJÖSKOLAN
Kommunens planerade underhåll för skolorna gäller för Stockaryd och Rörvik under 2015 och
2016. Vallsjöskolan är därefter på tur.
11. KONTAKTPOLITIKER FÖR VALLSJÖSKOLAN
Per-Egon Eliasson, KD. Är utredare på polisen och har arbetat i annan kommun med
skolfrågor.
12. TANDHYGIEN FÖRSKOLEKLASS
Tandborstar och tandkräm erbjuder Folktandvården gratis för förskoleklass men vi valt att
tacka nej (kan bero på att det finns få toaletter för klasserna) men i den nya lokalen finns det
utrymme för detta. Gunilla tittar på detta.
13. SKOLGÅRDSFESTEN HÖST 2016
Festen kommer att äga rum den torsdagen den 10 september kl. 17.00–20.00.
Planeringsdag är måndagen den 24 augusti kl. 18.00 i Personalrummet.
14. SKOLAVSLUTNINGEN
Denna kommer att ske den 12 juni kl. 10.00 i Hofgårdshallen. Gunilla bokar.
Idag 298 elever på Vallsjöskolan och med föräldrar, syskon m.m. krävs detta utrymme och de
som var med förra året uppskattade detta.
15. INSAMLING PENGAR TILL LÄRARNA
Lärarna själva har bett om att detta skall upphöra och kommer således att träda i kraft from
hösten 2016. Finns pengar i skolkassan som skulle kunna användas till att förse
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personalrummet med en stor godis/frukt korg i slutet av varje termin vilket skulle vara ok.
16. SLÖJD
En förälder påpekade att hennes barn kommit hem med flera likdanande saker och undrar
om de inte skall få lära sig olika saker på slöjden. Detta känner inte Gunilla igen men lovar
undersöka.

Vid protokollet: Natalie Engvall Lundgren
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