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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Brukarrådet
Plats: Adelövs Friskola
Tid:

Måndagen den 5 mars 2012, kl. 15.00

Närvarande: Helene Andersson, Albert Eckerbom, Trygve Lundblad,
Helena Gustafson, Pernilla Rönnholm, Hanna Tegenfeldt,
Agnes Grennvall år 4, Viktor Karlsson år 5, Ellen Gustafson år 6,
Frånvarande: Per Gyllensvaan, Maria Samplidis, Gunnar skoglund.

1.

Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll kommenterades kort och lades till handlingarna.

2.

Frågor från föräldragruppen
Föräldragruppen efterfrågar rutiner i fall någon av bussarna går sönder. Hur
löser man den situationen? Man har tydligen rätt att hyra en skolbuss om men
är medlem i Adelövs Friskoleförening. Vilka regler gäller då? Uthyrning bör
ej ske under skoltid. Inga barn får vara obältade i bussarna. Detta har tydligen
skett. Inte heller bör två barn sitta med samma bälte vilket också tydligen har
skett. Finns det inte plats i bussen för kompis att åka med hem till någon
måste föräldrarna själva lösa den transporten.

3.

Frågor från elevernas stormöte
Inget nytt fanns att rapportera.

4.

Frågor och rapport från skolans kontaktpolitiker
BU-nämnden i Tranås har tagit fram en ny skolplan. De nationella
provresultaten i år 5 var mycket bra, däremot var resultaten i år 9 i matematik
inte så bra. Nämnden vill i fortsättningen följa upp resultaten över tid för att
se hur utvecklingen blir. Förvaltningens budget för 2011 gav ett pluss på 5,2
millioner. Troligen inga nedskärningar under 2012. Förvaltningen har en
ambition att minska antalet barn i förskolans grupper. Man vill göra en viss
ombyggnad i Lövstadskolan för att den ska fungera som förskola.

5.

Rapport från styrelsemöten
Förhandling pågår med skolförvaltningen i Tranås angående ersättning för
skolskjutsar. Troligen kommer ett beslut under april månad. Ersättning för
skolskjuts är ett ärende mellan elevens vårdnadshavare och kommunen.
Kostnaden för skolskjutsverksamheten är i dag en stor post i skolans budget.
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6.

Nytt från skolverket
En uppföljning av statsbidraget Läsa, Skriva, Räkna för år 1-3 är
inrapporterad till Skolverket. Det nya statsbidraget för år 2012 är rekvirerat
från Skolverket. Skolinspektionen har meddelat att de kommer att göra en
inspektion av vår skola under hösten 2012.

7.

Aktuellt från skolans verksamhet
Arbetet med de nya dokumenten för skolan fortsätter under vårterminen.
Samtal pågår om skolans organisation läsåret 2012-2013. Vår hyresgäst
”Vilhelmsro” lämnar sin lokal senast sista juli detta år. Vi kommer troligen att
placera år 3-4 där nästa läsår eftersom vissa lokalförändringar kommer att ske
i den gamla skolan. Styrelsen är informerad om detta. Elevantalet nästa läsår
blir troligen något över 60 elever. Lärartätheten i skolan är hög och det tycker
vi är bra. Det blir ofta så på mindre skolenheter för att verksamheten ska bli
optimal. Medarbetarsamtal påbörjas under mars månad. Samarbete pågår med
Tofthagaskolan, Vaggeryds kommun.

8.

Skolans ekonomi (budget)
Budgeten för 2011-2012 ser ut att kunna hålla. Den största negativa
kostnaden för skolan är skolskjutsverksamheten. Personalbemanningen inför
nästa läsår kommer att analyseras. Genom sponsring har skolan kunna köpa
ett nytt piano.

9.

Övriga frågor
Information om försäljning av majblommor har skickats till hemmen.
Nästa brukarråd blir den 7 maj 2012.
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