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Gemensamt föräldraförening/råd för representanter från Vallsjö-,
Hägne-, Vrigstad- Ljunga och Hofgårdsskolan
2011-04-04
Närvarande: Ulf Svensson, Katarina Gynnerstedt, Jennie Blom, Carina Ekdahl,
Mattias Linder, Karin Andersson, Eva Svensson, Gunilla Rosenqvist, Petra Lindeman,
Therese Kesén, Bo Olsson, B-O Södergren och Eva Tector-Nilsén
Rektor Eva Tector-Nilsén Hofgårdsskolan, inledde och hälsade alla välkomna till första mötet
i denna konstellation.
Efter en presentationsrunda så beskrev Eva Tector-Nilsén den planeringen som finns för
övergången mellan år 6 till år 7 (bifogas).
Utvecklingsledare B-O Södergren berättade lite kort om den ledningsorganisation som tagits
fram för beslut under våren. Denna organisation är anpassad till den nya Skollagen som
gäller från läsårstart i höst. Där framgår det att det endast skall vara en rektor på varje
skola/enhet.
Utvecklingsledare B-O Södergren redogjorde lite mer om sitt uppdrag och beskrev mer ingående om den vision som håller på att tas fram samt de olika mål som redan finns framtagna
för en ökad måluppfyllelse för eleverna i Sävsjö kommun.
Resten av mötet ägnades åt en presentation om hur man arbetar med elevernas studieteknik från de tidigare skolåren och uppåt. Vi rektorer var överens om, att det arbetas mycket
med detta i de tidiga skolåren men vi måste bli tydligare på att medvetandegöra både elever
och föräldrar om detta.
När vi pratade om studieteknik kom vi osökt även in på variationen på läxor på de olika
skolorna/lärarna från låg- och mellanstadiet.
Under punkten Övrigt så enades mötet om att ha denna form av möte även nästa vår. På
kommande vårmöte får vi försöka lyfta aktuella punkter som är av gemensamt intresse.
Eva Tector-Nilsén avslutade mötet och tackade mötesdeltagarna för visat intresse samt
markerade att det var bra/trevligt att även föräldrar från lågstadiet valt att delta.
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