Anteckningar förda vid skolråd på Hägneskolan 2007-11-12
Närvarande:
Föräldrarådets representanter,
se deltagarlista på protokollet från föräldrarådet 2007-11-12
Karin Holmqvist-Örsta, personalrepresentant
Ulf Winter, Hägneskolans fadder
Karin Andersson, rektor
• Aktuellt på Hägneskolan
Planeringsarbetet inför den nya skolorganisationen har påbörjats. Hägne ro och
arbetslag 1 på Hofgårdsskolan utgör rektorsområde Öster. En planeringsgrupp med
personal från alla verksamheter i spåret har träffats.
Vi diskuterar möjligheter men också oro som finns i personalgruppen och hur
genomförandet kan se ut.
Kontaktpolitikern kommer att följa spåret tillsammans med en person till från BUnämnden.
Föräldrarådet/skolrådets arbete planeras. Hofgårdsskolan håller på att arbeta i sin
föräldragrupp med att styra upp med representanter som kan vara samarbetspartner med
vår föräldragrupp.
Protokoll från bu-nämndens sammanträde finns på www.savsjo.se/politikochdemokrati
Vi har under en tid haft problem med skadegörelse och inbrott på vår skola. Ett antal
fönster är sönderslagna, klotter förekommer, utebelysningen slås sönder och det har
varit två inbrott.
Skolan är larmad och securitas patrullerar under kvällar och natt. Området på baksidan
av skolan är ganska skyddat.
Det dagliga arbetet präglas också av att få barnen att förstå att skadegörelse kostar,
otrevligt om vi misstänker varandra osv = värdegrundsarbetet.
Vi har också haft besök av Sävsjös närpolis som har pratat med de äldre eleverna.
Budget arbete inför budget 2008 pågår. Beslut tas i kommunfullmäktige 2007-11-19.
Kommunstyrelsen har föreslagit att två nya lärartjänster ska inrättas vilket innebär att
lärartätheten höjs något.
Vi har köpt uteaktivitetesmaterial till klasserna. Vi tackar föräldrarådet för det.
Representanter i föräldrarådet och anteckningar från möten finns på skolans hemsida
www.savsjo.se/barnoch utbildning/
Preliminär datum för skolgårdsfest är 2007-05-22.
• Från skolrådet
Frågor kring skolmaten diskuterades. Barn säger olika saker hemma. När kommer
maten från centralköket? Näring?
Skolmaten till Hägneskolan levereras från centralköket på vårdcentralen. Den kommer
till skolan ca 10.30. Det är mycket noga med mätning av temperaturen på maten för att
den ska behålla sin näring och vara fräsch. Sallad serveras alltid och för det mesta frukt.

Då det serveras plättar och gröt får man komplettera med en bättre måltid hemma. På
fritids serveras alltid något mer lagat mellanmål dessa dagar.
Attityden till maten från barnens sida är inte alltid så positiv, ”skolmat”, ”potatis ”….
Pratar ditt barn om maten, och du som förälder undrar, prata med klassläraren eller
köket och gör gärna ett besök för att själv bilda dig en uppfattning.
Ingrid Brentel på livsmedelsprogrammet arbetar 40% under hösten för att höja
kvalitetstänkandet i köken. Bu-nämnden och socialnämnden har önskat tillsätta en
kostchef som kan samordna mellan köken, ordna kompetensutveckling mm. Det har det
inte funnits pengar till i budgeten så detta är ett sätt att kompensera och ändå hjälpa till.
Går ditt barn på toaletten i skolan? Refererades från en undersökning om hur det ser ut i
toaletter i skolan.
Vad kan vi göra bättre?
- Alla lämnar toaletten ren och snygg, spolad.
- Använda rengöringsmedel som tar bort urindoft.
- Byta toalettsitsar som är repiga och ofräscha.
• Från elevråd
Elevrådet har haft två möten. På första mötet gick de igenom hur ett möte går till,
ordningsregler, miljömålen.
På andra mötet delade de ut rastleksakerna. De önskade också en klocka så att de som
väntar på bussen vet vad klockan är. / Det finns nu en klocka i ingången till
gymnastiksalen för dem som väntar på bussen./
• Från Bu-nämnden
I bu-nämnden arbetar man med ”vision och program för Sävsjö kommuns skolor”.
Budgetarbetet också högaktuellt.
Barn- och utbildningsförvaltningen har utvärderingssamtal med representanter från
föräldrarådet d 26/11 kl 18.30 på Hägneskolan. Frågor till föräldrarna handlar om
skolan prioriterade utvecklingsområden och föräldrarnas uppfattning kring hur ditt
fritidshem fungerar.
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