Anteckningar förda vid skolråd på Hägneskolan 2014-11-10
Närvarande:
Föräldrarådets representanter, se deltagarlista på protokollet
Karin Holmqvist-Örsta, personalrepresentant
Karin Andersson, rektor
Fredrik Håkansson, barn-och utbildningsnämndens representant, ej närvarande


Aktuellt på Hägneskolan

Föräldrarepresentanter
Vi gick igenom listan på representanter till Hägneskolans föräldraråd.
Uppdaterad lista finns på skolans hemsida.
Skolskjutsar
Diskussion kring skolskjutsarna.
Det behöver bli bättre information till föräldrarna inför skolstarten med tidtabell
som är korrekt.
En del familjer är inte nöjda med sin skolskjuts och har lämnat in det som
besvärsärende till barn- och utbildningsnämnden.
I diskussionen kom det fram att hållplatser behöver vara bättre markerade,
osäkerhet om hur bälteslagen följs, en undran kring om taxi/buss vet vilka dagar
eleverna åker och hur det ska meddelas om de är sjuka.
I trafikreglementet från tekniska förvaltningen står det att skolskjutselever ska
utrustas med reflexväst, gäller det?
Karin A förmedlar frågeställningarna och informerar på nästa möte.
Skolgården
Under några veckor framåt kommer det att lite komplicerat att komma in i en del
klassrum och på fritids/förskoleklass. Det är en vattenläcka som ska lagas och
ledningar bytas. Följ anvisningar om hur du ska komma in i skolan så ska det
lösa sig på bästa sätt.
Skolavslutningar
Avslutningen d 19/12 är i Vallsjö kyrka för skolans elever och personal.
Skoldagen börjar 8.30 och slutar 10.30. Skolskjutsar hem, bussar och taxi, avgår
från kyrkan. De yngsta barnen åker buss tillbaka och de äldre går med sin klass.
Avslutningen vid sommaren är i kulturhuset och då är hela familjerna välkomna.
Barn och ungdomshälsan i Nässjö
är en mottagning för barn, ungdomar och föräldrar. Hit kan man vända sig för
behandling, råd och stöd. Det kan till exempel handla om bråk och konflikter i
hemmet eller psykisk ohälsa i tidigt stadium. Barn och ungdomshälsan är en
samverkan mellan flera kommuner på höglandet. Du kan läsa mer på www.lj.se
Skolfotografering
Skolorna i Sävsjö tätort och Vrigstad har en gemensam fotografering med
skolkatalog. För att få det låga priset för katalogen, 69:-, ingår också
porträttfotografering. Föräldrarna får hem information och får själva bestämma
vad man vill ha hemskickat. Det är inget köptvång.

Vintergatan
Lokalen som fritids Vintergatan fanns i har använts av skolan och fritids en del
under hösten.
I kommunen saknas flera platser i barnomsorgen och lokalen ska efter jul
användas till förskola.
Mobiltelefoner
Detta har jag informerat om på skolan från vårt möte:
Föräldrarna tog på senaste möte upp att de ser ett problem med mobiltelefoner
och de yngre barnen.
Det är en statusfråga då inte alla har en Iphone eller tillräckligt fin mobil att ta
med sig. De tog också upp faran med att telefonen används som ett hot om att
fotografera och lägga ut på facebook med mera.
Skolor gör olika med telefoner. Föräldrarna önskar att de samlas in och att
barnen får tillbaka dem när de går hem.
Om någon lärare har bedömt att telefonerna används i undervisningen ansvarar
den läraren för det under lektionen. Tänk bara på allas möjlighet.
Följande gäller för mobiltelefoner på Hägneskolan:

För att elever ska känna trygghet och att de inte frestas att använda
telefonen på ett kränkande sätt, genom att ta bilder eller skriva
olämpliga saker, informerar vi eleverna om att de som måste ta med sig
mobil till skolan lämnar den till läraren på morgonen och får tillbaka den
när skoldagen är slut.
Skolan ansvarar inte för skada eller om telefonen kommer bort.
Telefon finns alltid tillgänglig för elever om man behöver ringa på skolan.

 Från föräldrarådet
Flera frågor att besvara till nästa möte, se anteckningar föräldraråd
 Från elevrådet
Från elevrådet 2014-09-26
Hasse informerade: Ingen kameraövervakning på Hägneskolan
Liza berättade från det centrala elevrådet.
Önskemål finns om en hårtork i gymnastiksalens omklädningsrum, att inga
blandsallader serveras och att det inte är bra att låna rastleksaker av varandra
då man ofta inte lämnar tillbaka dem.
 Från Bu-nämnden
Fredrik Håkansson var inte närvarande på mötet.

Karin Andersson, rektor

Karin Holmqvist-Örsta, personalrepresentant

