Minnesanteckningar brukarråd
Skola/Förskola: Tällberg
Datum:20191015
Ordförande: Anna Witasp
Sekreterare:
Deltagare/funktion eller vårdnadshavare:Lars Halvarsen sosse, Björn Näslund(5:an), Jonna
Fischermatz, Anna Winter, Elina Hansen, Katarina Zorneson, Karl Hellström 4an 1an Robert
Liljekvist Andrej Rosen
Anna Witasp (rektor), Pauline Samuelsson (klasslärare åk 3-4),

Dagordning:

-

Föregående minnesanteckningar, skolval öppet hus, skridskobanan, nationella prov,
digtalisering , läromiljö; sociala läromiljön, bemanning och ekonomi.

-

Information om nuläget rektor/förskolechef
Skolans elevantal har ökat något, från 77 till närmare 80, fritis 41 nu. Ny pedagog i
åk 1-2 klassen, fritids utökad bemanning. Lolla, Anna-Karin och Sofia. Björn är
tjänstledig för studier.
I början på läsåret har vi lagt mycket tid på att skapar trygg miljöer, barnen har fått
möjlighet att lära känna varandra genom faddergrupper och storsamlingar för hela
skolan. Senast hade klass 3-4:an fladdermus projekt på storsamlingen. Alla elever är
med på någonting och detta är ett led i vårat förebyggande arbete för
likabehandling. I förskoleklassen har vi arbetat med ”hitta språket” och ”hitta
matematiken” (bedömnningsstöd från Skolverket). I de övriga klasserna kan ni se
bedömningar i infomentor, detta är ett levande dokument, där vi arbetar formativt.

Skoltempen genomförs från vecka 42 i alla klasser och ger en bild av elevernas
upplevelse av trygghet och trivsel på skolan.
Skolan har en öppen instagram där vi delar med oss av det som händer på skolan och
på fritids: Tallbergsskola.

Kvalitetsarbetet på skolan och på fritids har två gemensamma nämnare i temat:
stödjande och tillgänglig närmiljö och digitalt lärande. För att gå till en god/
hälsofrämjande läromiljö där alla elever kan delta på lika villkor behöver skola och
hem kroka arm för att se till så att eleverna kommer till skolan utvilade och pigga
(sömn mat, rörelse hemma.)

I kommunen arbetar vi med SPSMs tillgänglighetsverktyg för en tillgänglig skola.
Skolan har genomfört en skattning av Tällbergs lärmiljö och är på gång att skapa
handlingsplaner utifrån resultatet. Fritids ska snart genomföra denna skattning för att
i nästa steg utarbeta handlingsplanen.
I det kollegiala lärandet för pedagogerna på skolan har vi i år krokat arm med Gärde
skola och Ullvi skola. Vi träffas regelbundet utifrån våra gemensamma teman;
lärmiljö, digitalisering och betyg och bedömning.

Innemiljö f-klassens hemvist på skolan kommer att byggas om för att förbättra
ljudmiljön. Fläktljud byggs bort och gammal kökskåpa tas bort. Musikrummet och
syslöjden har flyttat till våning 3, på skolan.

-

Inkomna föräldrafrågor:

-

Strul vid bussfärd till språkval, med busskort finns endast ett skolkort årskurs 6 :
(opraktiskt) Anna ber skolskjutsansvarig kontakta klasslärare för ett svar kring detta.

Fråga till övriga tjänstemän i kommunen
-

Flera vårdnadshavare ställer sig kritiska till att beslutet om ”farlig skolväg” lett till en
försämring jämfört med tidigare år. Vårdnadshavare upplever att de inte fått en bra
förklaring från ansvariga tjänstemän kring varför denna förändring skett samt varför
rutten genom Plintsberg tagits bort.

-

Gemensam fråga: Vi har under förra läsåret haft bekymmer med
skoteråkning/crossåkning över fotbollsplan och i slalombacken, under fritidstid.
Därför kommer vi att få ett staket som avgränsar skolans område från vägen nere vid
förskolan. Vi önskar att vi hjälps åt att prata med grannar och bybor kring denna risk,

då det ibalnd är mörkt i backen när eleverna är ute och leker, (allvarlig risk för barn
som är i backen under mörka tider på året). Kontaktuppgifter till byföreningar lämnas
till Anna för fortsatt dialog kring denna fråga).
-

Alla på snö: Vi efterfrågar spårdragning inför vintern så vi kan åka längdskidor på
skolans område till vintern. Vi kommer att få tillgång till längdskidor på skolan och
fritids. Fritids på skolan har fokusområdet: hälsa och rörelse utifrån läroplanen.

-

Skolans sarg är rutten. Rektor känner oro för att sätta upp en utdömd Sarg, med risk
för en allvarlig händelse. Hur kan vi gå tillväga för att eska pengar för en Sarg? Det
finns flera engagerade vårdnadshavare som erbjudit hjälp att bygga en sarg, men var
får vi hjälp med sponsring av pengar för inköp av material? Ett alternativ är att starta
en föräldraförening för att samla in bidrag till detta och eventuellt annat. Kostnad?
Föräldraförening för hela skolan alltså. Kan/ vill hotellen vara med och sponsra
skolans skridskoaréna?

-

Helen rektor för förskolan

-

Annelie förskolan

-

Matsalen behöver förbättras, lättar stolar och ljuddämpning bland annat.
Gemensam stängning varit lyckat.
Handlingsplan för övergång mellan förskola skola för att säkerställa bästa
förutsättningarna för eleverna vid byten.
5-6 hade läsning för förskolan under förra läsåret, detta var en mycket uppskattat
samarbete.

-

Verksamhetsplan/mål/budget

-

Arbetsmiljö

-

Vilka av dagens frågor skall lyftas vidare?
o Till ledningsgruppen: Busskort och trafikplanering
o Till politikerna: Önskemål om skridskobanor/sarg på alla grundskolor i
kommunen för att höja attraktionsvärdet på våra skolor. Detta ses som
en hälsofrämjande och trygghetsskapande investering för våra elever i
kommunen. Flera skolor har en sarg, medan några skolor har gamla och
utdömda sargar. Finns detta med i kommande investerings budget?

o Till övriga tjänstemän i kommunen, skolskjutsen logistiken en elev åker
ensam medan flera får gå och sedan åka en kort sträcka, varför?
o Ny sarg till hockeyplanen skolan har ej råd.
-

Övriga frågor

-

Nästa möte

Budgetbeslut högstadiet sammanslås till sammilsdal, konsekvensanalys kvarstår, hämtning
lämning på Sammilsdal tror en förälder kommer bli problematiskt med fler elever på skolan?

