Anteckningar förda vid skolråd på Hägneskolan 2011-09-19
Närvarande:
Föräldrarepresentanter:
Håkan Karlsson, 1-6
Jonny Isaksson, 2A
Pia Rehn, 3B
Ulf Svensson, 4B
Christina Steinwall, 6

Madeleine Dannström, 1
Pierre Klasson, 2B och förskoleklass
Mattias Linder, 4A
Tina Bjerhag, 5

Fredrik Håkansson, barn-och utbildningsnämndens representant var förhindrad
Karin Holmqvist-Örsta, personalrepresentant
Karin Andersson, rektor

• Aktuellt på Hägneskolan
Hägneskolan har även detta läsår cirka 200 elever. Ny lärare i 2a är Maria Eilertzon
då Sara Lindqvist är föräldraledig. Karin Persson är tillbaka från ledighet på
fritidshemmet Vintergatan.
Skolstarten för läsåret 2011-2012 innebär förändringar då ny skollag och ny läroplan
för grundskolan och grundsärskolan gäller.
Är man som förälder intresserad av innehåll i skollag och läroplan finns information
på skolverkets hemsida, www.skolverket.se. Där finns särskild information som
vänder sig till föräldrar och frågor och svar inom området.
Nationella prov i svenska och matematik i årskurs 3 och svenska, engelska och
matematik i årskurs 6 genomförs under vårterminen. Tidigare genomfördes nationella
prov i årskurs 5.
Från och med läsåret 2012-2013 får eleverna i årskurs 6 betyg. Tidigare fick eleverna
de första betygen i årskurs 8.
En nyhet i skollagen är de mer restriktiva reglerna då det gäller lovgivning under
terminerna. Skolan har ett antal lov och studiedagar som det passar att utnyttja för
resor med mera.
Vid eventuell ansökan om lov, lämna in ledighetsansökan innan du bokar en resa.
Barn- och utbildningschefen Tors du Rietz kommer att skicka ett informationsblad om
ledigheter till alla föräldrar.
• Aktiviteter i klasserna
Alla klasser har fått bidrag till klassen för att göra olika aktiviteter. Exempel är resa
till Visingsö, filmvisning på Röda Kvarn, Upptech i Jönköping, stenåldersdag i
Jönköping, resa till Gränna, Emåmuséet i Bodafors.
Skolan tackar för att föräldrarådet har gjort det möjligt att ordna dessa upplevelser
för klasserna.
• Representanter i föräldraråd
Listan med representanter från de olika klasserna måste uppdateras. Lämpligt att
göra detta på kommande föräldramöten.
• Från föräldrarådet
Vad ska sparas i kommunen?
Diskussion följde om artiklar i tidningen om förändringar och eventuell flytt av elever
från Ljungaskolan till andra skolor.
Olika förslag finns.
Det kostar mer att driva en mindre skola. Varje elev på Ljungaskolan kostar 20 000
kronor mer än övriga skolors elever. Antalet elever är i år 44.
Ska det dras in på mjölken? Som ett sparalternativ finns det förslag att inte servera
mjölk till lunchen i skolan.

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen om att servera vegetarisk mat en
gång i veckan. Efter bland annat omröstning bland eleverna har beslut tagits att
genomföra det under hösten.
Frågor kring skolskjutsar besvaras av Per Larsson på planeringsavdelningen.
• Från elevrådet
Elevrådet har inte haft något möte.
• Från barn- och utbildningsnämnden
Fredrik Håkansson kunde inte närvara.
Mycket kretsar kring barn- och utbildningsnämndens budget.

Karin Andersson
rektor

Karin Holmqvist-Örsta
personalrepresentant

