Anteckningar förda vid skolråd på Hägneskolan,
rektorsområde Öster, 2010-02-01
Närvarande:
Föräldrarådets representanter, se deltagarlista på protokollet
Karin Holmqvist-Örsta, personalrepresentant
Karin Andersson, rektor
Mats Hagbranth, rektor

• Aktuellt på rektorsområde Öster
Mats visade information om skolan som finns på skolverkets hemsida. Nytt
material är en informationsbroschyr - ditt barns fritid är viktig - en skrift om
fritidshem.
Skolverket ger ut olika publikationer med information för föräldrar. Där finns
också frågor och svar om bland annat skriftliga omdömen.
Man kan också hitta statistik över olika områden inom skolan.
Titta på www.skolverket.se, fortsätt under rubriken elever och föräldrar.
Vi tittade också på rektorsområde Östers hemsida. Där hittar man bland
annat föräldrarådets och skolrådets anteckningar, www.savsjo.se
På skolan bedrivs olika utvecklingsarbeten kring matematik, IUP-processen
och språk-, läs- och skrivutveckling.
Allt detta för att få en bättre kvalitet och ökad måluppfyllelse.
Detta hoppas vi att ni föräldrar märker till exempel vid utvecklingssamtal, då
eleverna berättar om laborativt material i matematiken med mera.
Arbete med ny skollag och läroplan/kursplan pågår politiskt i Sverige.
Där ska beslut tas om nytt betygssystem A till F som ska ersätta det system
vi har idag. Från våren 2011 planeras för att betyg ska sättas i åk 6.
Per Larsson, trafikplanerare på planeringsavdelningen är ansvarig för
skolskjutsarna. Har ni frågor kring detta kontaktar ni honom, telefon 15206.

• Från föräldrarådet
Föräldrar i årskurs 6 undrade om skolan kan hjälpa till med eventuella
kostnader utöver vad föräldrarådet bidragit med. Om klassen går vidare ska
vi hitta en lösning.
Fixandet med skolgården diskuterades. En planskiss finns. Eleverna önskar en
innebandysarg – målvaktsskydd.
Start sker då all snö smält!? Mats samordnar.
Föräldrarna hade frågor om klassindelning till hösten. Vill ha besked så tidigt
som möjligt.
Vi diskuterade små och större klasser. Socialt är det lättare att hitta en
kompis i en större grupp men kanske arbetsron blir lugnare i en mindre. Det
finns för- och nackdelar.

• Från elevrådet
Elevrådet har genomfört sin teckningstävling.

• Från barn- och utbildningsnämnden
Det som diskuteras i nämnden är en långsiktig lösning då det gäller
barnomsorgen. Dock måste en tillfällig avdelning öppnas på Kristinaskolan
från 1/3-2/7.
Ny förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen har tillträtt, Tord
du Rietz.
Hofgårdsskolan är från 1/1 2010 en egen enhet. Detta innebär att Anna-Karin
Yngvesson övergår till att bli fadderpolitiker för Hofgårdsskolan. Catharina
Rydahl fortsätter som fadderpolitiker för Hägneskolan och rektorsområde
Öster.
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