Anteckningar förda vid skolråd på Hägneskolan 2011-11-07
Närvarande:
Föräldrarådets representanter, se deltagarlista på protokollet
Fredrik Håkansson, barn-och utbildningsnämndens representant
Karin Holmqvist-Örsta, personalrepresentant
Karin Andersson, rektor

• Aktuellt på Hägneskolan
Framöver är det aktuellt med utvecklingssamtal för alla elever. Lärarna arbetar med att
förbereda skriftliga omdömen och samtal.
Nya ledighetslappar läggs ut på hemsidan.
Debatt förs om antalet skolor i Sävsjö tätort med anledning av besparingar för barn- och
utbildningsnämnden. Vi diskuterade vad det kan innebära för Hägneskolan, om det blir
en mindre skola i tätorten eller det blir oförändrat.
- Kan elever flyttas från Hägneskolan till Ljungaskolan?
- Finns det upptagningsområde eller kan man välja vilken skola man vill?
- Hur fördelas resurser? Antalet elever? Vilka behov som finns?
- Andra krav på lärares behörighet och vilka ämnen man får undervisa i.

• Från föräldrarådet
Fick frågan om hur klass 1 kommer att se ut till läsåret 2012-2013? Det beror på hur
elevantalet ser ut när vi ska planera. I dagsläget ser det ut som det ska bli två klass 1.
Vi diskuterade uppföljning av elevernas kunskaper och vad de behöver ha med sig för
att klara övergångar mellan årskurser och skolor.
Läroplan och kursplaner styr undervisningen. Läromedel är anpassade till
styrdokumenten men det finns olika som stämmer in bra. Alla behöver inte ha samma
läromedel för att nå samma resultat. Det kan dock vara till en hjälp för en del elever om
de känner igen upplägget i ett material till exempel i matematik från årskurs 6 till
årskurs 7.
Det finns kommunövergripande tester som gör att vi kvalitetssäkrar.
Hjälp med studieteknik och hur man läser läxor är till stor hjälp för eleverna.

• Från elevrådet
Elevrådet har synpunkter på potatis med ska. En del gillar, en gillar inte. Varför? Prata
med personalen i köket.

• Från barn-och utbildningsnämnden
Mycket kretsar kring lokaler för förskola och skola och ekonomin.
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