Anteckningar förda vid skolråd på Hägneskolan 2013-09-23
Närvarande:
Föräldrarådets representanter, se deltagarlista på protokollet
Fredrik Håkansson, barn-och utbildningsnämndens - frånvarande
Karin Holmqvist-Örsta, personalrepresentant
Karin Andersson, rektor
 Aktuellt på Hägneskolan
Innan sommaren beslutades om ny skolorganisation och att Ljungaskolan skulle
stängas och att eleverna som gått där erbjuds skolgång på Vallsjö-skolan.
Beslutet innebär att Vallsjöskolan blir en lite större skola än Hägneskolan och att det
ska finnas en klass per årskurs på Hägneskolan. Under en övergångsperiod är en del
klasser stora med fler elever än 25 elever, som ska vara en gräns, och en del
årskurser har två klasser.
Ny personal på Hägneskolan är Barbro Nyqvist i förskoleklassen och Jan-Åke
Strömqvist som är elevassistent i årskurs 4.
Kate Karlsson som förra läsåret jobbade i förskoleklassen följer med eleverna till
årskurs 1.
Vid skolans start läsåret 2013-2014 är det 208 elever på Hägneskolan.
Skolstarten har gått bra och arbetet i klasserna flyter på. Det finns klasser som
kräver olika typer av stöd för att bli en bra grupp.
Lärare utbildas i matematik, matematiklyftet, under läsåret. Det är en nationell
satsning som Sävsjö kommun deltar i. Resultaten i matematik i svensk skola har blivit
sämre i förhållande till andra nationers resultat. Detta ska vi ändra på genom
kompetensutveckling för lärarna och en utökad timplan i matematik i Sverige.
Eleverna i årskurs 1 till 3 har en lektion mer matematik i veckan.
På skolan har det utarbetats en ny plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Efter den kartläggning som gjordes under vårterminen kring elevers trygghet och
trivsel har trygghetsgruppen ringat in två områden som vi jobbar mer med i
förebyggande syfte.
 Arbeta för att alla platser ska vara trygga
 Alla använder ett vårdat språk
En blankett för dokumentation har arbetats fram.
Skolans arbetsplan innehåller två områden som prioriteras i det systematiska
kvalitetsarbetet.
 Att alla elever känner trygghet och studiero.
 Kunskap – att öka måluppfyllelsen för alla elever.
Läsåret 2013-2014 inbjuder barn- och utbildningsnämnden till centralt elevråd. Första
mötet är den 25 september före barn- och utbildningsnämndens möte. Barn- och
utbildningschefen Tord du Rietz och nämnden ordförande Anna-Carin Yngvesson leder
mötet som har representanter från elevråden på alla skolor i kommunen.
Innan mötet går vi igenom vilka ärenden som är aktuella och elevrådet på skolan
informeras.
Med skrivningen i den nya skollagen är skolan mer restriktiv vid beviljande av
ledigheter från skolan. Många familjer planerar sina semesterresor på loven, 15
veckor per läsår. Om du av någon anledning inte kan vara ledig då, utan begär ledigt
för dina barn, får kortare ledighet för enskilda angelägenheter beviljas, och om det
finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Detta innebär att kortare ledighet, en

till två dagar, för någon enskild angelägenhet vid några tillfällen max 5 dagar totalt får
klassföreståndaren bevilja.
Vid längre ledighet, mer än tre dagar i följd eller från dag 6 under läsåret, gäller
synnerliga skäl och då beslutar rektor. Ett beslut om ledighet ska grunda sig på hela
elevens situation
Tänk på att detta är för att ditt barn ska ha större möjlighet att lyckas i skolan genom
hög närvaro.
Skogen vid skolan är en rolig lekplats. Träd har färgmarkering för hur långt in i
skogen man får vara.
Under hösten ska det gallras och avverkas så ibland får man leka i skogen och ibland
inte.
Vid skolavslutningar samlar ofta eleverna in en peng till en blomma eller present till
sin lärare. Karin Holmqvist-Örsta hälsar att alla är tacksamma för uppskattningen men
att det inte är mängden som är viktigast utan tanken. Om man vill ge sin lärare något
så räcker det med en blomma.
 Från föräldrarådet
Frågan om cykling till skolan togs upp. Skolans rekommendation är att vi inte cyklar
till skolan. Detta är en överenskommelse som gjorts i skolrådet för länge sedan och
som vi tycker är bra.
Alla elever har nära till skolan och att cykla i grupp och vid låg ålder kan medföra risk
för olyckor. Det kan också hända saker med oftast fina cyklar i skolan.
Om en elev bor långt ifrån skolan kan elevens föräldrar ta kontakt med lärare
alternativt rektor för att diskutera alternativ.
Om någon får lov att cykla till skolan gäller att du går i årskurs 4 till 6 och att du som
lagen säger bär cykelhjälm.
Vi diskuterade elevers möjlighet att ta med sig matsäck och frukt vid utflykter.
I skollagen står det att det får förekomma enstaka inslag som kan medföra en
obetydlig kostnad för eleverna. Skolan kan då vid enstaka tillfällen be föräldrar skicka
med en frukt eller grönsak, eller matsäck till utflykt. Vilket är okej enligt skollagen.
I vår diskussion är vi överens om att man måste vara observant om det är någon som
inte har med sig matsäck eller frukt.
En god framförhållning i planeringen från skolan är bra så att man i familjerna har
frukt eller annat att skicka med sitt barn.
Skolan rekommenderar att skicka med sitt barn en frukt vid långa skoldagar för att
fylla på energidepån men att det är frivilligt.
Grillkolen vid cykelutflykt betalas av skolan.
 Från elevrådet
Elevrådet har inte haft något möte ännu.
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