Anteckningar förda vid skolråd på Hägneskolan, 20080915
Närvarande:
Föräldrarådets representanter, se deltagarlista på protokollet
Karin Holmqvist-Örsta, personalrepresentant
Karin Andersson, rektor
• Aktuellt på Hägneskolan
Skolstarten har fungerat bra på Hägneskolan. Det är ca 200 elever på skolan även detta
läsåret.
Ny personal är Elisabet Gunler i textilslöjd, Anneli Almqvist i köket, Eva Palmblad
specialundervisning+svenska som andraspråk i arbetslag 5-6, Karin Persson fritidspedagog
och Thomas Thulin assistent.
Klassorganisationen ser ut som följer: förskoleklass Månen , förskoleklass Solen, 1A, 1B, 2,
3, 4, 5, 5-6 , 6 och 1-6. Vi har även en förberedelseklass för nyanlända elever och för de som
behöver extra stöd i svenska som andraspråk.
I augusti öppnade en ny fritidshemsavdelning på området, Vintergatan. Lokalerna finns på
Blåbärsvägen i anslutning till skola och skolgård.
En mindre ombyggnad pågår på skolan. Skorstenen ska rivas och nya utrymmen skapas för
lokalvårdare, vaktmästare och rektor
• Rektorsområde Öster
20080801 startade den nya skolorganisationen i Sävsjö kommun. Ny rektor tillsammans med
undertecknad är vid skolstart Fredrik Brolin. Fredrik har fått nytt arbete i Tranås och slutar på
rektorsområdet 20080919.
Mats Hagbrandt tillträder tjänsten 20090101.
I den nya organisationen fungerar Karin Karlsson som skolsköterska för ro Öster. Hon följer
eleverna från Hägneskolan till Hofgård. Nytt telefonnummer till henne är 15343, gäller båda
skolorna. Karin arbetar måndag, tisdag och onsdag.
•

Listan med klassrepresentanter ses över.

• Utvecklingsområden på Hägneskolan
Hägneskolan har följande områden som utvecklingsområden:
Kunskap

Normer och värden
- Matematik
- Kommunikation
Vi arbetar också vidare med Grön Flagg – temaområde konsumtion.
Mer information fås på föräldramöten i klasserna.
• Mål i år 3 och skriftliga omdömen.
Under hösten 2008 avser regeringen att införa mål att uppnå i år 3 för ämnena svenska,
svenska som andraspråk och matematik. Under våren 2009 planeras nationella prov för
samma årskurs och i samma ämnen att genomföras för första gången.
På skolverkets hemsida finns ett informationsblad till föräldrar om mål och nationella prov i
år 3,
www.skolverket.se → mål i år 3 → informationsblad till föräldrar.
På skolverkets hemsida finns även information om skriftliga omdömen. Arbetet pågår på
skolan och stödmaterial från skolverket är på gång.

• Hemsida
Vi håller på och arbetar med vår hemsida. En fråga som diskuteras är om det ska finnas bilder
på barnen på sidan. Dessa bilder ska då presentera elevarbeten och aktiviteter på skolan.
Namn och bild ska inte kopplas samman och efternamn utesluts för att skydda elevers
integritet.
Föräldrarna kommer att få hem ett utdrag ur kommunens IT policy och en förfrågan om bilder
på ert barn får publiceras på skolan hemsida.
• Möten ht 2008
Det är två möten inplanerade under hösten. 20081020 tillsammans med Östra spåret Hofgård
och 24/11.
• Från föräldrarådet
- Föräldrarådet tog upp frågan om ventilationen på Hägneskolan. Karin informerade om att
funktionskontroll genomförs varje år av en från kommunen utomstående firma. Skolans
ventilation klarar de värden som mäts upp men luften upplevs ändå inte att räcka till. Då får
man öppna fönster och ha raster. Den äldsta delen av skolan från biblioteket ska få ny
ventilation då det finns utrymme i tekniska förvaltningens investeringsbudget.
- Framkom önskemål om att föräldrarna önskar information från skolan om vad som händer
och har hänt i klasserna. Detta för att kunna samtala med sina barn om skolan och också
hjälpa till. Alla har inte så mycket att berätta!?
- Utvecklingssamtalen upplevs av en del att de ligger för sent på terminen. Prata med
respektive klasslärare om detta.
- Informationen hade inte gått fram till alla föräldrar om hur fritids hade sommaröppet.
Tråkigt för de som berörs. Ett bra förslag kom från föräldern : Skriv skylt vid ingången med
information om var och hur det är öppet och även telefonnummer till ev semesteravdelning
och att vidarekoppla telefonen till ny avdelning om förändringar sker.
• Från elevråd
På det senaste mötet pratade man om:
Hasse berättade om hur elevrådet arbetar.
Elevrådet som också fungerar som miljöråd och lämnade förslag på nya miljömål.
• Från Bu-nämnden
Patrik informerade från Bu-nämnden
Budgetarbetet pågår. Ramen för Bu-nämnden räcker inte till nämndens kostnader och därför
har ett besparingsförslag arbetats fram.
Detta innebär bl a färre lärare i skola och barnomsorg.
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