Anteckningar förda vid skolråd på Hägneskolan, 20080421
Närvarande:
Föräldrarådets representanter, se deltagarlista på protokollet
Karin Holmqvist-Örsta, personalrepresentant
Karin Andersson, rektor
• Aktuellt på Hägneskolan
Rastvakterna har nu fått västar av föräldrarådet som de bär på rasterna för att synas bättre.
Hägneskolan har 21 000:- att disponera till bussar vid studieresor. Arbetslagen planerar de studieresor som ska
göras och vi fördelar pengarna efter det.
Barn- och utbildningsnämndens utvärderingssamtal med föräldrarepresentanter ht 2007 är nu sammanställda.
Man samtalade om skolans utvecklingsområden och fritidshemmens verksamhet. Dokumentationen finns
tillsammans med protokollet under skolrådet på Hägneskolans hemsida, www.savsjo.se.
Sävsjö kommun har anställd två personer som fungerar som ”brobyggare”. De ska hjälpa invandrare med stöd
kring boende, kontakten med myndigheter och skolan. De har sitt kontor på Kantarellenområdet.
För oss på Hägneskolan kan de hjälpa till att tolka i det dagliga och vara en länk mellan familjerna och skolan.
Planeringsarbetet inför hösten pågår. Det är många barn som ska börja i förskoleklass och på fritidshem. Vi
planerar att öppna en ny fritidsavdelning i en lägenhet på Kantarellen för de äldsta barnen. Då kan alla
”skolbarn” få en plats på fritidshem.
• Från föräldrarådet
Skolgårdsfesten är den 22/5. Föräldrarådet föreslog att skolan, t ex träslöjden, kan göra en egen mumsmumskatapult.
En förälder hade läst en artikel i Lyckoslanten om att samla in pengar i skolan. Frågan från föräldrarådet är om
de inte får samla in pengar till skolresa?
Karin svarar: Skolan anordnar studieresor inte skolresor. Då skolan ordnar resa på skoltid ska det inte kosta
något för de som åker.
Om klasser samlar in pengar till skolresa som sker på fritiden är det föräldrarna som ansvarar för det och inte
skolan.
• Från elevråd
På det senaste mötet pratade man om:
Att rastvakterna ska ha västar på sig, att alla klasser har foto av kamratstödjarna i sina klasser, att klasserna ska
göra en önskelista till föräldrarådet om rastleksaker.
Man pratade också om cykling till skolan. Det är inte tillåtet att cykla till Hägneskolan utan tillstånd av rektor.
Några elever som har musikundervisning intill matsalen har blivit störda. De som har stört uppmanas att upphöra
med det.
• Från Bu-nämnden
Patrik informerade från Bu-nämnden då Ulf Winter inte var närvarande. Ulf har sagt upp sina politiska uppdrag
så vi kommer att få en ny kontaktpolitiker från barn– och utbildningsnämnden.
Utredningen som pågått på gymnasieskolan ska redovisas för nämnden och ks 080422.
Åtgärder som vidtagits pga det stora underskottet i bu nämnden 2007 är att administrationen med
skolsjutsverksamheten ska samordnas med andra transporter i kommunen. Förslag finns att en kostenhet ska
skapas under tekniska förvaltningen för att samordna matlagning och kökspersonal. Vaktmästarorganisationen
ska från 2009 till höra tekniska förvaltningen. Allt detta för att effektivisera och få ner kostnaderna.
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