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PROTOKOLL

SÄFFLE KOMMUN

Datum

2017-05-02

För- och grundskolan
Tingvallaskolan
Rektor Anders Eldh

Samverkansråd Tingvallaskolan 2017-05-02
Närvarande: klasser 5B, 1B, 4B, 2A, Särskolan, 6B, 6A, 3A, 1A,
Madeleine Söderström och Michael Karlin personalrepresentant,
samt Anders Eldh rektor.
Anders hälsade välkommen och öppnade samverkansmötet med att
presentera dagordningen
§1. Föregående protokoll
Mötet inleddes med en genomgång av föregående protokoll.
§2 Nuläge
• Tjänstefördelning kommande läsår:
36 lärare
7 elevassistenter.
15,75 fritidspedagoger. Denna kategori är svårrekryterad.
Arbetsbelastning på fritids har lättat när fler personal
rekryterats.
•

Förberedelse för nya F-klass pågår, det kommer bli 50 st nya
barn i förskoleklass nästa läsår fördelat på tre klasser..

•

Skolinspektionen granskade särskolan i januari och skolan
blev godkänd.

•

Dagsverke har ny målgrupp, ”Hannas hjälpverksamhet” som
har ett projekt på Sri-Lanca.

•

Fortsatt IT-satsning med personliga datorer i årskurs 4 och 5.

•

Fortbildningsinsatser under läsåret - Språkstärkande
arbetssätt som är riktat till alla elever.

§3 Lokalplanering
• Från läsåret 17/18 kommer huvudbyggnaden inrymma F-3 +
fritidshemmen Skogsmusen, Äppelmasken och Ormbunken.
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•

Åk 4-6 + Morotens fritids på hus 5. Moroten kommer att delas
upp i två avd. p.g.a. ökat barnantal.

•

Matsalen utökas i storlek med två klassrum.

•

Gula Villan kommer fortsatt inrymma grundsärskolan under
läsåret 17/18.

•

Diskussioner fördes om flytten till Hus-5. Synpunkter
framfördes på att det är olyckligt att årskurs 6 tvingats flytta två
gånger. Anders förklarade att det beror på att bygget på Hus 5
sker i olika etapper.

§4 Läsåret 17/18
• Ca 420 barn nästa år.
•

15 klasser + 3 förskoleklasser.

•

2 förberedelseklasser åk 1-3 resp. 4-6.

•

Ca 245 barn på fritids.

•

3-4 nyanställningar till förberedelseklass och fritidshem.

§5 Övriga frågor
• Frågor gällande nästa läsårs lärarorganisation i nuvarande
årskurs 3. Informationsbrev går hem under vecka 18.
•

Diskussioner om nästa års årskurs 7 och hur man gör de nya
klasserna.

•

Luftmätningar i Hus5. Luften var ok enligt mätningen. Fläktarna
kapacitet har förbättrats.

•

Idrott – gymnastiksalen är sliten och liten. Timplanen följs när
det gäller mängden tid i ämnet idrott och hälsa.

•

Säkerheten på skolan togs upp, exempelvis att det är lätt att ta
sig in på skolgården. Anders informerade att han kontaktad
SÄBO i frågan.

Vid protokollet, Michael Karlin
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