Anteckningar förda vid skolråd på Hägneskolan,
rektorsområde Öster, 2009-11-23
Närvarande:
Föräldrarådets representanter, se deltagarlista på protokollet
Karin Holmqvist-Örsta, personalrepresentant
Karin Andersson, rektor
Mats Hagbranth, rektor

• Aktuellt på rektorspmråde Öster
Det har konstaterats ett fall av svininfluensa på Hägneskolan. Informationsbrev har
skickats hem med eleverna.
Information om vaccination har också delats ut i skolan och finns också på landstingets hemsida www.lj.se
Vi har varit mer noggranna med handhygienen och det finns nu handsprit i matsalen
och detta har troligen påverkat att eleverna varit friskare än vanligt under hösten.
Simundervisning och bad kommer att införas igen under vårterminen.
Hägneskolan har uppmärksammats i tidskriften Håll Sverige Rent för arbetet med
Grön Flagg. Vi har haft besök av representanter som gjort ett reportage i deras tidskrift och i Smålandstidningen.
Från 20010101 är Tord du Rietz ny förvaltningschef i vår kommun. Han efterträder
Lennart Ljungqvist som går i pension. Tord kommer närmast från ett rektorsjobb på
Njudungsgymnasiet i Vetlanda och är bosatt i Eksjö.
Ny ledningsorganisation införs från årsskiftet inom barn- och utbildningsförvaltningen. Kommunstyrelsen har under hösten gett kommunchef Per Thörnqvist i uppdrag
att utreda hur man kan skapa en mer effektiv och tydligare struktur.
Från årsskiftet är Hofgårdsskolan en egen enhet. Eva Tector Nilsén är rektor. Rektorsområde Öster blir en enhet med barn i ålder 1-12 år. Spårtänket ska fortsätta
med sammanhållna klasser från Hägneskolan till Hofgårdsskolan. Karin Andersson blir
områdeschef/rektor och Mats Hagbrandt rektor i rektorsområde Öster. Ett antal övergripande arbetsuppgifter som till exempel invandrarundervisningen kommer att ligga
på området.
Höstterminen avslutas i Vallsjö kyrka den 18/12. Vårterminen börjar igen fredagen
den 8 januari 2010.
Möten för våren planerades in.
1/2, 22/3, 3/5 och skolgårdsfest 27/5.
• Från föräldrarådet
Eleverna i år 6 önskar delta i Fair play trophy, fotbollsturnering för flickor och pojkar.
Föräldrarådet bidrar med 2000:- till år 6 för eventuella kostnader.
Även övriga klasser får 2000:- var för aktiviteter i klasserna.
Föräldrar undrade om inte alla klasser fått lekmaterial för utelek? Vid samtal med
barnen säger de att de inte fått något. Förmodligen sparar någon klasslärare sakerna
till ett lämpligt tillfälle.
• Från elevrådet
Elevrådet har pratat om vad man får göra i skogen och var man får vara på rasterna.
Det finns markeringar i skogen som visar på tillåtet område.
Man får inte bryta grenar från träden.

• Från barn- och utbildningsnämnden
Patrik informerade om arbetet i nämnden.
Budget 2009 ser ut att ge något litet överskott för barn- och utbildningsförvaltningen.
Budgetarbetet för 2010 pågår.
Det har anställts nya ekonomer som ska arbeta med skolans ekonomi, Ulrika Källström och Marianne Sandberg.
Skolskjutsarna har gett ett överskott på grund av bättre planering. Per Larsson arbetar med dessa frågor på planeringsavdelningen.
Det är ett stort behov av barnomsorgsplatser i Sävsjö tätort. Det diskuteras mobila
enheter, som kan placeras vid Hägneskolan, och att bygga om Kristinaskolan. Det är
Kantarellen och Blåbäret och en ny avdelning som kan flytta in där.
Fritidshemmet Vintergatan behöver också bättre lokaler. Detta diskuteras också i
samband med förändringar för förskolorna.
Det krävs en långsiktig planering för barnomsorgen i vår kommun.
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