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Minnesanteckningar föräldraråd 2011-09-14
Närvarande: Marina Engfeldt, Charlotta Alvehed, Fredrik Gunnarsson, Regina Abduramanovski, Anna Gunnar, Gunilla Rosenquist, Patrik Christiersson.
• Presentation och upprättade av maillista.
• Patrik presenterade nämndens förslag till besparing om man tvingas
spara. Vi hade här en ganska lång diskussion där Patrik beskrev hur
man som politiker arbetar med budget och gången i det hela. Gunilla
beskrev också svårigheter och nackdelar som en allt för liten skola
för med sig som lärarkompetens, samarbete och samutnyttjande av
resurser mellan klasser, få arbetskamrater för pedagogerna, många
arbetsuppgifter på som ska delas på få personal, för litet utbud av
kamrater för vissa barn m.m.
Det finns också många fördelar med den lilla skolan. Närheten, att
alla barn synliggörs, alla känner alla m.m. I ett av förslagen ligger en
besparing på alla skolor i kommunen med minskad lärartäthet. Detta
förslag ansågs vara det som ändå gav sämst kvalité för våra barn.
Om det blir en nerläggning av Ljungaskolan är frågan om fritids bör
vara kvar i sina lokaler. Smidigt för föräldrar men inte det bästa för
barnen kom vi fram till. Den 21/9 träffar nämnden budgetberedningen för att diskutera frågan vidare. Föräldrarna bestämde att de skulle
skriva ihop en insändare och att protestlista skulle upprättas.
• Det framkom synpunkter på att övergången/överlämningen från förskolan till fritids inte varit tillräcklig bra. Det hade endast varit en
ordinarie personal vid öppet hus m.m. Detta får vi diskutera vidare
inför våren.
• Föräldrar saknar klasslistor. Bra att ha adresser och telefonnummer
till klasskamraterna. Vi bestämde att listor delas ut så snart alla uppgifter på dem är rättade.

Vid pennan/Gunilla.
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