Protokoll från föräldraföreningen på Ljungaskolan 2010-05-27
Närvarande: Bo Olsson, rektor
Anna Lindstrand, år F
Camilla Andersson, år F
Eva-Lena Andersson, år 1
Eva-Lena Gustavsson, år 2
Mariana Broddegård, år 3
Eva Jonasson, år 4
Föregående protokoll godkändes.
Klassorganisation 2010/11
Följande klasser kommer att starta till hösten 2010: Förskoleklass, år 1-2 och år 3-4. År 5 flyttar till
Vallsjöskolan.
Förskoleklassen ht -10 kommer att ta över 2-3: ans nuvarande klassrum. 2-3: an flyttar till 4: ans
klassrum. 1-2: an stannar kvar i sitt nuvarande klassrum.
Personalbemanning skolan
År F: Jeanette Gustafsson, 75 % tjänst.
År 1-2: Lena Nyman, 100 % tjänst.
År 3-4: Lina Nööjd, 100 % tjänst.
Som extra stöd till år 1-4, 80 % tjänst. Christina börjar med 25 % tjänst och utökar arbetstiden
successivt. Resterande tjänst på 55 % har utannonserats.
Personalbemanning fritids
Ingela Andersson, 90 % tjänst.
Lena Johansson, 65 % tjänst.
Margareta Wikell, 75 % tjänst.
Andreas Larsson, 10 % tjänst.
Klassorganisation framöver:
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Pågående arbete med ökad måluppfyllelse
För närvarande finns nio punkter. Skolchefen Tord du Rietz har talat om en eventuell tionde punkt
som innefattar att föräldrarna skall bli mer delaktiga i sina barns skolgång.
1. Rätt kompetens och behörighet
Personalens fortbildning skall gås igenom. Ett mål är att två lärare i varje klass, en utbildad NO-lärare
och en utbildad SO-lärare som sas delar uppdraget utifrån sina ämneskompetenser.

2. Betyg och bedömning
Betygsdokumentation och nätverksträffar med dialoger. Tidigare betygskonferenser ändras till
bedömningskonferenser.
3. Lärarnas arbetstid
Samarbete med lärarnas fackförbund för mer lärararnärvaro i skolan.
4. Resursfördelningssystem
Alla elever får i nuläget samma skolpeng. Målet är att få en fördelning av skolpengen som är
anpassad till underlaget.
5. Kvalitetsarbete
Påskynda rapporterna från bl.a. nationella proven för att snabbare kunna utvärdera och utarbeta.
6. Barn i behov av särskilt stöd
Satsningar på barn i behov av särskilt stöd.
7. IUP (individuell utvecklingsplan)
Lärarna dokumenterar i Rexnet elevernas utveckling. Detta arbetas det med för fullt med matriser
och man har fem, sex ämnen som är klara. Målet är att man som förälder skall kunna gå in i denna
databas och titta på sitt eget barns utveckling och kunskapsnivå. Detta arbete pågår och kommer så
småningom att bli möjligt.
8. Matematikutveckling
Med utvecklingsledare och inspiratörer skall matematikkunskaperna bli bättre hos eleverna. Dessa
inspiratörer utbildas och skall i sin tur inspirera sina medarbetare. Diagnosmaterialet som används
kallas Diamant.
9. Språk, läs och skriv
I dessa ämnen finns också utvecklingsledare och inspiratörer som skall sprida sina kunskaper. Man
skall göra detta även med förskolorna och då utan att ta bort barnens naturliga lekar.
Överflyttning till Vallsjöskolan i höst
Rektor informerade om att tidigare överflyttning av eleverna har fungerat bra och höstens
överflyttning är förberedd för att eleverna skall känna sig välkomna.
Årets skolavslutning
Information angående skolavslutningen är utskickad till alla elever och föräldrar. Den hålls i
Kulturhuset tillsammans med Vallsjöskolans år F-3.
Övriga frågor
* Rektor har haft samtal med eleverna angående det hårda språkbruket på skolan. Han har fått bra
respons från eleverna.
* Kick off den 24 augusti 2010 för all skolpersonal. Där presenteras alla sammanfattade
rapporter och jämförs med riksgenomsnittet. Där skall också resursfördelningen ses över.
* Den dåliga ventilationen i F-klassrummet är åtgärdad enligt Roger Torstensson.
* Fotbollsplanen skall göras i ordning snarast.
* Upprustningen av Blå huset skall starta under augusti eller september 2010. Under renoveringen
kommer fritidsbarnen att vara kvar i Blå huset.

Vid pennan/

Justerare/
Anna Lindstrand

Bo Olsson

