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Brukarrådet       

 

Plats:  Adelövs Friskola 
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Närvarande:  Helene Andersson, Albert Eckerbom, Trygve Lundblad,  
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  Agnes Grennvall år 4, Viktor Karlsson år 5, Ellen Gustafson år 6, 
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1. Föregående protokoll  

Styrelsens ordförande har fått uppdraget att med chaufförerna på nytt ta upp 

vilka regler som gäller i skolbussarna. Tillsynen på rast vid skolan har tills 

vidare löst genom att en av chaufförerna finns på skolgården under elevernas 

lunchrast. Den kollektiva ansökan från elevernas vårdnadshavare om fri 

skolskjuts har avslagits av BU- nämnden i Tranås. Vårdnadshavarna kommer 

att individuellt gå in till nämnden med förnyad ansökan om fri skolskjuts till 

Adelövs Friskola. 
 

2. Frågor från föräldragruppen 

Kort rapport från en träff i Hubbarpsskolan tillsammans med flera föräldraråd 

från kommunens skolor. Mycket kom att handla om kommunens ”skolpeng”. 

Ny träff i början av hösten. 

 

3. Frågor från elevernas stormöte 

Eleverna undrar när den utlovade bandyrinken blir färdig. Eleverna önskar 

också fler hopprep, bandybollar och fotbollar. Eleverna färdigställer en 

välkomstskylt tillsammans med skolans slöjdlärare. Önskemål finns om en 

större förvaringsbod för cyklar och annan lekutrustning. Fler och nya 

cykelhjälmar behövs till skolan. 
 

4. Frågor och rapport från skolans kontaktpolitiker 

BU- nämndens ekonomi ser bra ut för åren 2012 och 2013. Däremot finns det 

många frågetecken inför året 2014. 
 

5. Rapport från styrelsemöten 

Vid senaste styrelsemötet diskuterades om planerade lokalförändringar inför 

nästa läsår. Ordföranden och rektor träffar fastighetsföreningen för att 

tillsammans få en så praktisk lösning som möjligt i lokalanvändningen. Vissa 

förändringar kommer också att ske då det gäller rektors tid på skolan. Rektor 
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tillsammans med personalen kommer också att ta ansvar för ett antal 

budgetkonton i den nya budgeten. Arbetet med en ny budget pågår under maj 

månad. I skolan har en allergirond genomförts. Rektors medarbetarsamtal 

med pedagogerna är genomförda. Lönesamtal kommer att genomföras under 

augusti månad. 
 

6. Nytt från skolverket 

Inget nytt från skolverket denna gång. Arbete pågår med att ta fram allt 

underlag som efterfrågas av skolinspektionen inför deras besök under hösten. 

 

7. Aktuellt från skolans verksamhet 

Arbetet med de nya dokumenten för skolan fortsätter under vårterminen. 

Samtal pågår om skolans organisation läsåret 2012-2013. Sammanställning 

pågår av de nationella proven för år 3 och år 6. Resultaten redovisas senare på 

skolverkets hemsida. 
 

8. Skolans ekonomi (budget) 

Budgeten för 2011-2012 ser ut att kunna hålla. Personalbemanningen inför 

nästa läsår kommer att analyseras. 
 

9. Övriga frågor 

Det troliga elevantalet nästa läsår blir 57 elever. Lärarbemanningen i de olika 

elevgrupperna blir densamma som detta läsår. 

Nästa brukarråd under hösten blir i september och november månad. Exakt 

datum kommer senare. 
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