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2014-01-20
Närvarande
Sofia Blom, representant för F-klass,
Elin Monell, vice ordförande i brukarrådet och representant för åk 1,
Ulrika Bolander, representant för åk 2,
Anneli Pettersson, representant för åk 3,
Ulrika Törnqvist, ordförande i brukarrådet och representant för åk 4,
Tova Helmer, representant för åk 5-6
Agnes Grennvall, elevrepresentant för åk 6
Malva Helmer, elevrepresentant för åk 5,
Stina Ljunggren, elevrepresentant för åk 4,
Hans Lindgren,
Britt-Marie Hugander.

Elin utsågs till justeringsman för protokollet.
Sofia skriver särskilt viktig info från dagens möte i veckobrev. Dessutom läggs
protokollet ut på skolans webbplats.

Föregående protokoll
Hans har ännu inte hittat de gamla protokollen från 2012/2013.
Ny försäkring klar, information behöver komma ut bl.a. på föräldramötet.
Adress- och telefonlistan till alla elever har ännu inte kommit ut. Britt-Marie ser
till att det blir gjort och skickas ut med veckobrevet.
Sofia har sett över brukarrådets ekonomi. Vi har för närvarande drygt 34 000 kr.
Utöver det har skolan pengarna från kollekt och försäljning på Lucia, ca 20 000
kr, till skolresan. Brukarrådet bedömer att som mest 10 000 kr behöver läggas till
för att skolresan ska bli av. Brukarrådet bör kunna ta beslut om en del mindre
inköp, förslagsvis ca 1 000 kr, på varje möte så att barnen märker att det blir nåt
av deras önskemål. Större inköp kan diskuteras på lite längre sikt.
De insatser vi gjort under året har gett följande vinst (ca):
Adelövs marknad
Julmarknad
Lucialotteri
Vårfest

12 000 kr
3 900 kr
2 700 kr
1 300 kr.

Elevgruppens stormöte
Eleverna har inte haft något stormöte sedan förra brukarrådet. Följande är högt
prioriterat bland önskemål som nämnts på tidigare möten:
1. Fler skranor, t-fat eller pulkor (går dock lätt sönder),
2. Pingisgrejer (flera bollar och ca 8 racket)
Tova och Ulrika B tar på sig att handla detta.
Dessutom önskade barnen fler hjälmar, spadar till sandlådan (vi bör dock avvakta
och kolla vad vi har), hästhinder (borde kunna byggas med lite enkelt
byggmaterial på en utefixardag), skidor för vanliga skor (lite oklart vilken typ som
önskas, ev. miniskidor) och stort plockepinn (svårt att få tag på nu).
Eleverna har också önskemål om att det ordnas badresa och disko. 3-4:an förslår
att man ordnar ett välgörenhetsdisko där behållningen går till något
behjärtansvärt ändamål, t.ex. barn i Syrien. Fritidsgruppen tar med sig detta.
En kompisgunga, som eleverna önskat länge, verkar kosta ca 20 000 kr komplett
med montering. Här kan finnas en möjlighet till delfinansiering mellan skolan och
brukarrådet. Det kan också finnas möjlighet att söka pengar ur någon sorts
centrumutvecklingsprogram, enligt information från Visingsö via Tova.
En utescen har vi också diskuterat tidigare. Kostnaden behöver inte bli så hög. En
del byggmaterial kanske kan skänkas av föräldrar. Brukarrådet kan stå för resten
av materialet, men det behövs folk som tar på sig själva bygget. Det är oklart om
utegruppen finns kvar. En tillfällig grupp kan skapas. Information skrivs till
veckobrev och frågan tas upp på föräldramöte. Det vore bra med invigning till
vårfest eller redan vid öppet hus.
Ulrika B har fått klartecken för att flytta fram rinken. Helst på asfalten för att öka
möjligheten att spola is. På sikt vore det dock bäst att ordna underlaget där den
står nu. Beslut tas om att den ska flyttas tillbaka nu, om lärare och barn tycker
att det är en bra idé. Fredrik T och Petter B ansvarar för att flytten blir gjord om
det önskas.

Föräldragruppen
Skolavslutningen blir på kvällen den 11 juni.
En reflektion över den senaste tidens debatt om de s.k. PISA-resultaten önskas till
föräldramötet.
Hans och Britt-Marie gav återkoppling om skolledningens strategi kring
rekrytering/personalfrågor: Antal sökande på platsannonser för lärartjänster är
lågt och mycket av rekryteringen går andra vägar. Rektorn anser att lärartätheten
är lite låg på skolan och ser på möjligheter att öka antalet tjänster till nästa läsår.
Utifrån synpunkter från lärare som slutat tycks arbetsbelastningen spela ganska
stor roll. För att avhjälpa en del av lärarnas arbetsbelastning provas IT-tjänster
med i förväg utarbetade lektionsupplägg. Tanken är att kapa
lektionsplaneringstid. De förbereder också avtal med en inläsningstjänst, för att

underlätta för elever med lässvårigheter. Man får där tillgång till både inläst
skönlitteratur och läromedel (2 000 st.).
Eleverna flaggar för problem med att det är kallt i lokalerna. Detta är noterat
även i hälsoskyddstillsynen av arbetsmiljön och man har nu en plan för att
hantera detta.
Frågan ställdes om styrelsen kan kolla upp möjligheten att starta ett samarbete
mellan Adelövs friskola och Grennaskolan, så att elever från Adelövstrakten kan
åka med våra skolbussar hem på eftermiddagen när våra elever släppts av i
Gränna. Här finns kanske möjlighet att skolan kan få viss ersättning från aktuella
familjer som annars är hänvisade till länstrafiken.
Ulrika och Sofia sitter kvar som resurspersoner för brukarrådet, men nya
representanter ska väljas in på föräldramötet. Det behöver kollas vilka som är
intresserade.
Adelövs marknad: skulle kunna användas bättre för både att visa vad skolan står
för och användas i skolverksamheten. Detta behöver vi diskutera mer på
kommande möten.
Förslag inför kommande julmarknad är att julkärvar säljs och då
egenproducerade. Vi kan få tillgång till mark för det i Bollarp.
Det är viktigt att kontaktinformation och mailadresser som anges på webben är
korrekta och fungerar. En ingång som är lätt att hitta när det är aktuellt att
anmäla barn till skolan inför kommande läsår efterfrågas. Det är svårt att hinna
med webben för personalen på skolan. Skulle det gå att hitta en annan lösning?
Kanske någon förälder som kan stötta med viss service på webben.

Kontaktpolitiker
Deltog inte denna gång.

Rapport från skolans styrelsemöte
En arbetsdag har genomförts med temat policyfrågor. Vilka kortsiktiga respektive
långsiktiga mål har styrelsen med verksamheten? Hur hållbar är en verksamhet
som till relativt stor del är beroende av ideella krafter? Man har också fört
diskussioner kring vilka kompetensbehov som finns inom styrelsen framöver.

Nytt från Skolverket m.m.
Ansökan om extra medel till skolhälsovården är inlämnad till Skolverket. Vi
avvaktar besked.
Tidigare har skolan sökt och fått lönebidrag till en karriärs-/förstelärartjänst.

Aktuellt från skolans verksamhet
Ansökan ska eventuellt skickas till kulturrådet om medel för samarbete med
lokala konstnärer och för att förbättra elevernas tillgång till ett brett kulturutbud.
Det ska kollas upp om det kan användas bl.a. till musikundervisningen, böcker till
biblioteket etc.
Böcker för 10 000 kr har köpts till skolbiblioteket det här läsåret.
Hälsoskyddstillsyn och brandsyn är genomförda.
En extra satsning på kompetensutveckling kring autism och ADHD görs under
våren.

Skolans ekonomi
Ekonomin är under kontroll och ser även lovande ut inför kommande läsår.

Övriga frågor
Vi har problem med att värva extra hjälp från övriga föräldrar till olika större
insatser fr.a. höst- och julmarknad. Inför nästa föräldramöte bör vi ta fram förslag
på hur detta skulle kunna skötas via turlistor. Sofia skissar på ett förslag som kan
presenteras och förankras på nästa föräldramöte.
På öppet hus har brukarrådet bara ansvar för att hjälpa till och servera kaffe.

Nästa möte
Brukarrådet har nästa möte den 28 april kl. 15.00.

