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Minnesanteckningar föräldraråd Ljungaskolan 120418
Närvarande: Anna Gunnar, Fredrik Gunnarsson, Lena Johansson, Patrik Christiersson, Gunilla Rosenquist.
Inskolning från förskolan till förskoleklass och fritidshem. Personalen på fritidshemmet kommer under juni att
träffa de barn som ska börja på fritids till hösten. Förskoleklassen och fritids brukar ha öppet hus samma dag där
familjerna har möjlighet att träffa personal och se lokalerna. I år ska vi tänka på att även bjuda in de barn som
åker skolskjuts och som kanske inte har fritidshemsplats
men som ibland vistas där vid väntetid på bussen.
Grundskoleorganisationen i Sävsjö tätort nu och framöver. Elevantalet i tätorten ligger på ca 65 barn i snitt/år.
De skulle kunna fördelas på tre klasser med lagom storlek. Problemet som nu finns ör att det är för få på Ljunga
och för många på Vallsjöskolan och Hägneskolan. Gunilla, rektor, var på BUN: au och diskuterade detta och var
sedan tillsammans med Patrik Christiersson och Tord du
Rietz på kommunstyrelsens: au för att lyfta frågan där. Vi
ville diskutera det utifrån ett pedagogiskt perspektiv och
inte i samband med budget. Tord du Rietz har nu tillsammans med utvecklingsledare Bengt-Olof Södergren
fått i uppdrag att presentera minst tre förslag till grundskoleorganisation i augusti månad.
Organisationen på Ljungaskolan/Vallsjöskolan till hösten.
Som det nu ser ut så blir det på Ljunga 11 elever i förskoleklass, åk 1 ca 14 elever, och en 2-3:a på ca 23 elever.
Till 2-3:an räknar vi med ca 1,5 tjänst för att de ska kunna
dela i flera av ämnena. På Vallsjöskolan blir det till hösten 34 elever i år 4 vilket gör att vi kommer att göra två
klasser. Vi kommer då att dela både Ljungaklassen och
Vallsjöklassen och göra två nya konstellationer. Vem
som blir klasslärare är inte helt klart men vi kommer under nästa vecka att börja titta på hur klasserna skulle kunna se ut.
Skolavslutning till sommaren. Vi beslutade att följa den
tradition som finns på Ljungaskolan att tillsammans gå
till Kulturhuset och fira avslutningen där.
Till hösten kommer skolinspektionen att granska skolorna
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i Sävsjö kommun. Föräldrar har fått hem inloggning till
en enkät som man ska besvara. Detta är en del av det underlag som inspektionen vill få in.
Resultaten på nationella proven är inte helt klara men det
ser bra ut för treorna både på Ljungaskolan och på Vallsjöskolan.
Skolgården är ett bekymmer. Den är liten, brant och svårt
att få till på ett bra sätt. Vad skulle man vilja ha för lekredskap eller annat?
Korsningen vid parkeringen för förskolan/fritidshemmet
är inte bra. Dålig sikt och gator från alla håll. Föräldrarna
på förskolan har gjort skrivelse ang. hastigheten vid skolan och den gruppen ska träffas igen. Korsningen/parkeringen är något som de kan lägga till i den skrivelse som ska göras.

Vid pennan, Gunilla.
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