Brukarråd Tällbergs skola 12 april 2021

Närvarande brukarrådsrepresentanter: Carl Hellström (åk 5-6), Malin Bodin Storgärds (åk 4),
Catharina Säbb (F-klass)
Närvarande personal: Anna Witasp (rektor), Robin Unger (administratör och fritidspersonal), Pauline
Samuelsson (lärare), Ann-Christine Mases (lärare)
Närvarande politiker: Lars Halvarsson (utbildningsutskottet)

•

Rektor frågar om de närvarande samtycker till att deras namn publiceras på kommunens
hemsida i och med detta protokoll. Alla samtycker till detta.

•

Malin Bodin Storgärds utses till mötets sekreterare.

•

Alla närvarande presenterar sig.

•

Information om nuläge:

•

-

Skolans tillväxt. Tällbergs skola växer stadigt. Förra läsåret var elevantalet 79 st. I
dagsläget går 87 elever på skolan. Nästa år väntas ca 90 elever gå på skolan.

-

Nästa läsår kommer eleverna fördelas i en F-klass, en 1-2:a, en 3-4:a och en 5-6:a. Vilka
lärare som kommer ansvara för dessa klasser beslutas på nästa APT (arbetsplatsträff)
med personalen och kommer sedan kommuniceras till barnen först och sedan
vårdnadshavarna.

-

Det kommer att ske vissa lokalförändringar från nästa läsår. Fritidshemmet kommer
flytta från våning 2 till våning 0. Detta för att få närmare till utemiljön där Fritids bedriver
stora delar av sin verksamhet samt för att minska ”springet”.
Förskoleklassen kommer flytta till våning 1 där de får ett eget rum.
Åk 1-4 kommer att vara kvar på våning 1.
Åk 5-6 kommer att flytta till våning 2 där även syslöjd och musiksal finns. En befintlig
vägg kommer att rivas (under sommaren) för att skapa ett större klassrum. Åk 5-6
kommer med denna förändring få en egen del av skolan där också grupprum och
möjligheter till mer åldersanpassade rastaktiviteter finns.

-

Personalen berättar om vad som är på gång i respektive klasser och på fritids. Detta
förmedlas också via veckobrev och månadsbrev från fritids samt klassernas och skolans
gemensamma instagram-konton.

Inkomna föräldrafrågor:
-

Kommer infomentor vara kvar som kommunens lärplattform?

Kommunen kommer förmodligen byta men detta föregås av mycket arbete och
upphandlingar. Behöver till exempel alla ha lika eller inte? Personalen har meddelat att
de måste få tid att sätta sig in i ett nytt verktyg i god till innan det publiceras för
vårdnadshavarna och att bytet måste ske vid läsårsstart.
-

•

Vad är brukarrådsrepresentanternas uppgift?
De ska vara talespersoner för vårdnadshavarna på brukarrådsmötena som genomförs
tillsammans med rektor, personal och politiker. Brukarrådet har legat på is under
pandemin så denna ”mandatperiod” blir kort. Nästa läsår välj nya representanter även
om nuvarande är välkomna att fortsätta. Vi kommer ha 2 st brukarråd per läsår. Rektorn
hoppas att det ska vara möjligt med fysiska möten nästa läsår även om det digitala mötet
fortlöpte utan problem.

Verksamhetsplan/mål/budget
- Rektor går igenom detta läsårs verksamhetsplaner och de prioriterade områdena för
skola och fritids. De flesta har kunnat genomföras på ett tillfredställande sätt, med
undantag för fritidshemmets mål kring ”digitalt lärande” då utevistelse har prioriterats
till följd av pandemin. Många av målen har genomförts i samarbete med annan personal
inom samma rektorsområde (Ullvi skola) för att få ett större kollegialt lärande.
-

Läsåret 2019-2020 gjordes ett underskott på 300 000. Detta var nödvändigt p.g.a. ökat
behov av stödresurser (särskilt stöd till elever), små klasser, praktiskt-estetiska ämnen
(delningstal), vikariekostnader samt skolans tillsynsansvar (skolgården i Tällberg är stor
och kräver fler rastvakter än en mindre skolgård, bussarna anländer skolan redan 20-30
minuter innan skolan börjar och avgår 20-30 minuter efter skolans slut, vilket ger ett
stort behov av bussvärdar, förflyttningar bl.a. till och från idrottslektionerna på Gyllene
Hornet kräver mycket personal). Skolan fick på grund av underskottet ett sparkrav på
motsvarande summa detta läsår men rektor motsade sig detta, fick gehör från
tjänstemännen och sparkravet är ”pausat”. Ovan nämnda faktorer kvarstår och skolan är
skyldig att tillgodose dem. Det kommer således även fortsättningsvis blir svårt att hålla
budget om inte elevpengen höjs.

•

Arbetsmiljö
- En skolenkät genomförs varje läsår. Den från läsåret 2019-2020 visade att de flesta
elever i Tällbergs skola trivdes ”bra” eller ”mycket bra” (97%) och kände sig trygga
(93.3%) på skolan. Årets elevenkät kommer genomföras april/maj.
- Medarbetarenkäten från förra läsåret visade inga områden som behövde åtgärdas.
Resultaten var goda gällande såväl arbetstakt, återhämtning och ledning/styrning.
- Resultatet från detta läsår förväntas bli ett annat p.g.a den rådande pandemin.
Personalen har haft en ökad arbetsbelastning då det har varit svårt att få vikarier och de
har därför behövt täcka upp för varandra. De har därtill fått helt nya arbetsuppgifter för
att säkerställa arbetsmiljö och rekommendationer med bl.a. avstånd, handtvätt och
mycket utevistelse. Nytt för i år är också att bemanningsenheten lagts ner och skolans
administratörer själva får skaffa vikarier.

•

Vilka av dessa frågor ska lyftas vidare?
- Till politikerna – vi önskar lyfta vidare frågan om elevpengen och budget. Det borde
finnas marginal, eller extra medel att använda vid behov, för att säkerställa att elever får

-

det särskilda stöd de har rätt till samt att tillsynsansvaret kan tillgodoses. Kvalité kostar
pengar.
Till övriga tjänstemän i kommunen – se ovanstående.

•

Inga övriga frågor.

•

Datum för nästa läsårs brukarrådsmöten beslutas i juli och meddelas vid terminsstart.

