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Datum

För- och grundskolan
Tingvallaskolan
Rektor Anders Eldh, Lena Andrén-Persson

2018-05-08

Samverkansråd Tingvallaskolan 2018-05-08
Närvarande: klasser 4B, 4A,
2A,3B,5B,2B,4A,6B,6C,2C,5B,1B,2C,Fb,5A,FA, FBK 1-3 och 4-6.
Madeleine Söderström och Kristina Ingves personalrepresentanter,
samt Anders Eldh och Lena Andrén-Persson rektorer.
Anders och Lena hälsade välkommen och öppnade
samverkansmötet med att presentera dagordningen

§1. Föregående protokoll
Mötet inleddes med en genomgång av föregående protokoll.
När det gäller skolgården så måste vi avvakta på grund av brist på
delfinansiering från SÄBO.
Vi kommer att jobba med Husmodellen vid föräldramöten för att få fler
synpunkter.
När det gäller förväntansdokumentet kommer vi börja arbeta med det
vid nästa läsårsstart.
§2 Nuläge
Från och med VT 2018 kommer vi att ha 1-1 utbyggt fullt ut. I
förskoleklass har vi lärplattor och från och med åk 1 har vi
cromebooks. Fram till och med åk 3 har eleverna enbart tillgång till
sina digitala verktyg på skoltid medan elever från och med åk 4 kan få
möjlighet att ta med enheten hem.
Läsåret 18/19 kommer vi att ha 4st förskoleklasser och från och med
nästa läsår är förskoleklassen obligatorisk. Vi kommer även att ha
samverkan i förskoleklass.
Läsåret 18/19 har vi även en stadieindelad timplan med mer idrott i åk
1-3 och språkval i åk 6. Detta innebär att vi kommer ha längre
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Prioriterad fråga för Tingvalla är Särskolans lokaler, skolgård och
idrottshall.
Utöver detta behöver vi fortsatt arbeta med vår lokalförsörjning då vi
fortsatt är trångbodda.
Från och med höstterminen kommer eleverna att läsa moderna språk
i åk 6. För att lösa behovet av behöriga lärare i moderna språk
kommer vi köpa lärartid från Tegnér.
Vi kommer även i år att genomföra dagsverke på Tingvallaskolan åk
3-6. Förtjänsten går till Hannas hjälpverksamhet. Vi tvingar inga barn
att jobba för att samla in pengar och de elever som inte har möjlighet
att ordna ett arbeta får jobba på skolan.
§3 Lokalplanering
.
Skyddsrond 180507 gällnade särskola 1-6 utifrån att arbetsmiljön är
undermålig. Vi tror att det nu kommer en lösning som är bättre
anpassad för särskolan.
Det utreds nu för en ny lösning för Särskolan.

§4 Läsåret 18/19
 Ca 420 barn nästa år.
 15 klasser + 4 förskoleklasser.


1 förberedelseklasser åk 1-6.



Ca 245 barn på fritids.



Ca 46 lärartjänster, elevassistenter och studiehandledare samt
15 fritidspedagoger



2,7- 3,0 tjänst i elevhälsa. Förhoppningen är att en utökning av
kuratorstjänst sker.



4 tjänster utlysta utifrån skollagen

§5 Övriga frågor
Frågor om konstgräset som finns till övers på Höglunda
Skolgård. Finns det möjlighet för Tingvalla att ta del av detta?
Som det ser ut nu är detta inte möjligt.
Synpunkter framkom om skolgården:
Det är bra med organiserad rastaktiviteter
Översyn hinderbanan
Sixsquare
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Ta del av tips kring hur vi billigt kan förbättra skolan genom tex social
medier.
Eventuell arbetskväll för föräldrar för att förbättra skolgården
Förslag att bjuda in Gustaf från Säbo kring skolgårdsfrågan till nästa
verksamhetsråd.
Behov av ett utökat bildstöd på skolan. Detta kommer att ses över
utifrån Säffles grafiska profil så att det blir likvärdigt. Det här är en del
i en inkluderande lärmiljö som vi jobbar med.

Luften i hus 5, vi väntar på svar från luftanalys i hus 5 där kvalitén av
luften mäts.
Det vi vet är att luften är torr.

Vi påminner att det inte är tillåtet att släppa av elever vid
sjukhuset/apoteket. Vårdnadshavares ansvar att barnen tar sig till
skolan på ett säkert sätt.
Vid protokollet, Lena Andrén-Persson

