Anteckningar förda vid skolråd på Hägneskolan 2013.01.28
Närvarande:
Föräldrarådets representanter, se deltagarlista på protokollet
Fredrik Håkansson, barn-och utbildningsnämndens
Karin Holmqvist-Örsta, personalrepresentant
Karin Andersson, rektor
 Aktuellt på Hägneskolan
Ungdomars inflytande i politiken ska uppmuntras.
Detta är ett förslag från barn- och utbildningsnämnden till elevråden.
Att införa ett centralt elevråd bestående av elevrådsordförandena från alla
grundskolor år 4-9 samt och gymnasiet (Aleholm) samt nämndsordförande och
barn- och utbildningschef.
Att före varje barn- och utbildningsnämnds sammanträde genomföra ett centralt
elevråd.
Inför det centrala elevrådet har elevrepresentanterna fått ut alla handlingarna
samt dagordningen som ska behandlas på kommande nämndssammanträde.
Nämndsordförande och barn- och utbildningschef tar med rådets synpunkter till
nämndssammanträdet.
Elevrepresentanterna tar med frågor från sitt elevråd (som inte gått att lösa på
skolnivå) för politisk behandling.
Införa det centrala elevrådet med start hösten 2013.
Utökad tid i matematik
Regeringen vill utöka den garanterade undervisningstiden i matematik med i en
timme i veckan i åk 1-3 med början höstterminen 2013.
Forskning visar att inlärning i matematik i de lägre årskurserna är grundläggande
för hur eleverna senare ska kunna utveckla sina kunskaper.
Detta innebär att eleverna i årskurs 1-3 får utökad timplan och längre skoldagar.
Unga berättare
Eleverna i årskurs 5 är med i ett projekt där de skriver egna böcker. Detta
mynnar ut i en inbunden bok för varje elev och avslutas med en bokmässa för
alla femmor i kommunen.
Skolinspektionens rapport
Beslut för grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Hägneskolan har kommit.
Särskilt brev till vårdnadshavare har skickats hem.
Vill man läsa rapporten i sin helhet finns den på www.skolinspektionen.se
Vi har fram till den 30/4 på oss att skriva skriftliga uppföljningssvar på de
punkter vi måste förbättra oss.
Grundskolans och förskolans framtida organisation
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att genomföra en utredning med
flera alternativa lösningar för grundskolans och förskolans framtida organisation.
Efter dialog i kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden har det
beslutats att gå ut med nedanstående förslag på remiss.
Det finns tre direkta orsaker till uppdraget:
1. Inom skolan arbetas det hårt för en ökad måluppfyllelse i kommunen, en
betydande del för att nå detta är en bra organisation med lagom stora klasser,
cirka 18-26 elever.
2. Rapporter från förskolecheferna och rektorerna där de beskriver barnens och
elevernas situation och behov av platser.

3.Spara miljoner genom så kallade framtidsplaner för att klara kommunens
ekonomi med god kvalitet i framtiden.
Förslag till beslut
att göra om Hägneskolan till en skola med en klass per årskurs med upptill 25
elever per klass från förskoleklass till år 6
att placera all fritidshemsverksamhet på Hägneskolan inom skolans lokaler
flera förslag finns som föräldrarådet får ha synpunkter på.
Är detta det bästa för skolorna i Sävsjö tätort?
Remiss
Att be om synpunkter på ovanstående förslag från varje grundskolas personal,
berörda förskolors personal, föräldraföreningar på grundskolorna,
föräldraföreningar från berörda förskolor och de fackliga organisationerna.
Kom gärna med förslag på hur man kan göra det bättre utifrån målet:
- leda till en högre måluppfyllelse för barn och elever i Sävsjö kommun
- bättre organisation
- spara miljoner
Remiss svar senast: fredag 15/2 till utbildning@savsjo.se eller
Barn och utbildningsförvaltningen
576 80 Sävsjö


Från föräldrarådet
Grundskolans och förskolans framtida organisation
På vår skola samordnar Pierre Klasson föräldrars synpunkter, pierre@klassons.se
Vänd er till klassens representant eller Pierre Klasson.
Rapporten i sin helhet finns på Sävsjö kommuns hemsida www.savsjo.se nyheter
Skolans framtidsförslag.

Fritidshem
Om någon personal är sjuk på morgonen eller eventuellt försover sig ska övriga
avdelningar hjälpa till.
Skulle det inte finnas någon personal på exempelvis Vintergatan på morgonen
får man söka upp Solen/Månen.
 Från elevrådet
Elevrådets möte 2012.11.21 togs bland annat upp att man vill rusta upp och
komplettera med fler gungor på skolgården. Klasserna lämnade in önskemål om
rastleksaker.
Elevrådets teckningstävling blir efter jul.
 Från barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens representant informerade om nämndens arbete
med att skapa en så effektiv och bra skolorganisation som möjligt. Han kunde
svara på frågor och fylla på i diskussionen som följde efter det att vi pratade om
det dokument som finns i frågan.
Karin Andersson, rektor
personalrepresentant

Karin Holmqvist-Örsta,

