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SÄFFLE KOMMUN
För- och grundskolan
Tingvallaskolan
Rektor Anders Eldh

Samverkansråd Tingvallaskolan 160502
Närvarande: Rävlyan, Stjärnstrålarna, 1A, 2A, 2B, 3B, 4A, 4B, 4C,
5A,
5B,
Madeleine
Söderström
och
Anna
Knutsson
personalrepresentant, samt just idag för Anders Eldh (som är på kurs)
biträdande rektor RoseMari Hultebring
RoseMari öppnade samverkansmötet med att presentera dagordningen
1. Föregående protokoll
Mötet inleddes med en genomgång av föregående protokoll.
2. Nuläge
-

Tjänstefördelning inför kommande läsår, ca 26,5 lärartjänster och ca 12 fritidspedagoger i budget.
Utökning med ca 2 tjänster genom statliga medel
”lågstadielyftet”.
Rekryteringsbehov i blivande åk 5 och 6 + eventuellt lågstadiet.
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-

Förberedelser för blivande F-klass och placering i
fritidshem. Föräldramöte 9/5.

-

Trivselenkäterna till eleverna kommer ut i maj.

-

Skolinspektionens enkätundersökning som genomförts av
vårdnadshavare, elever åk 5, samt lärarpersonal. Resultat av
enkäten kommer att publiceras under maj månad. Anders
kommer att skicka ut ett brev till föräldrarna om detta.

-

Planering för lokalbehov och utflyttning ur Gula
Villan inför läsåret 16/17. Nuvarande plan är att Gula Villan står
kvar fram till november, så att nya lokaler kan förberedas för
deras verksamhet,
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-

Hus 5 kommer att inrymma viss del av Tingvallaskolans
verksamhet under läsåret 16/17. Men i nuläge är inget bestämt.

OBS: FÖRÄLDRAR EFTERFRÅGAR MÖTE PÅ MEDIS UNDER
MAJ SOM UTVECKLINGSCHEFEN CHRISTER CARLSSON
UTLOVAT
-Verksamheten.
Studiehallen har tillkommit under våren som en del i
lågstadielyftet. Där är alla elever som behöver extra stöd
välkomna för att få hjälp med något som det fastnat i.
Kemikaliefri skola, fritids och förskoleklasser har inspekterats
och en lista med olämpliga matrial som ska plockas bort ur
verksamheten
Dagsverket mellanstadiet – Kids of Uganda
Fortbildning för personal – Språkstärkande arbetssätt
Matematiklyftet, Läslyftet fr.o.m. nästa läsår
3. 16/17
-

Anders Eldh slutar sin anställning som rektor på Östra
skolområdet den 31/7-16 Rekrytering efter ny rektor pågår.
Samverkansrådet pratar om den nya indelningen av
skolområden och rektors arbetsbelastning/mängden olika
arbetsuppdrag som en av anledningarna till att Anders söker sig
vidare till annat uppdrag.

-

Ca 380 barn nästa läsår - 56 st. barn i blivande F-klass,
42 st. åk 6.
14 klasser + 4 förskoleklasser.

-

Ca 245 barn på fritids
Nyanställning i blivande åk 5 och 6, F-klass, samt fritidshemmet
Skogsmusen och Ormbunken.

4. Övriga frågor
• Det framkommer på mötet att det fortfarande är många föräldrar
som släpper av sina barn på Dungvägen trots stopförbud. Vi ber
er respektera detta med tanke på våra barns säkerhet.Väktare
finns på området kontinuerligt
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• Föräldrar framförallt till elever i mellanstadiet önskar får med
genomgångar av olika matematik moment då inte detta framgår
i läxboken. Det upplevdes mycket positivt då föräldrar även fick
delta i mattegenomgång i samband med ett föräldramöte
• I samband med skolstart i augusti är det önskvärt att personal
möter upp eleverna i korridoren på morgonen under en period
tills de lärt sig hur allt fungerar.
• Vi diskuterar också fördelen med att delta i läxhjälpen, skolan
har ansökt om medel från Skolverket för att kunna utvidga
denna verksamhet.
• Samverkan mellan skola och hem är viktigt för att kunna stötta
våra elever/barn i deras skolgång. Veckobrev från skolan är bra,
fiffigt från förskoleklassen att låta eleverna skriva någon mening
då och då. Ett förslag kanske är att låta eleverna vara delaktiga i
veckobreven och förmedla till sina föräldrar vad de gjort och lärt
sig bla.
• Följande har beslutats om Slovenienresan:
- Kontakten med Ptuj underhålls genom mailkontakt under
det här läsåret. Utvärdering hur utbytet ska fortsätta kommer
att ske.
• Synpunkter framfördes om att det är svårt att komma fram på
morgonen då man ska sjukanmäla sina barn. Anders tittar på ett
alternativ där man som vårdnadshavare kan maila eller sms:a in
sjukanmälan. Skolan återkommer i frågan.
- Sjukanmälan via sms, vilket har fallit väl ut. Men en önskan
om någon form av bekräftelse på mottagen anmälan fås i
form av ex. autosvar. Anders kollar upp detta

Vid protokollet, RoseMari, Madeleine och Anna

