Föräldraråd Vintrosa skola och förskola 2018-02-13
Närvarande: Ing-Marie Karlsson rektor skola, Maria Rögardt förskolechef, Annsophie
Sandberg bitr rektor/lärare
Föräldrar: Malin Wikström fsk, Karolina Ericson Rävlyan och åk 2, Josefina Löfstrand åk 5,
Sabina Schön åk 2 och 5, Christine Omar åk 4 och 6, Camilla Rosén åk 4 och Peter Larsson fklass.
Information om våra verksamheter
Information om våra verksamheter får ni fortlöpande via Unicum för förskolan. För skolans
del kommer information via It´s learning och veckobrev.
Nuläget i förskolan
Tempus: ett verktyg där man bl.a. ser närvaro/frånvaro för barnen utifrån scheman vilket
underlättar planering av verksamheten. Mycket positiva vinster för framförallt
verksamheten ser vi redan nu.
Personalen har precis lyssnat på en föreläsning med Karin Rosvall som handlade om
lågaffektivt bemötande.
Många barn står på kö till förskolan och vi har inte kunnat ta emot alla. Alla placeringar
hanteras centralt av handläggare. Till hösten har vi troligtvis fått in alla barn hos oss, bland
annat med hjälp av en paviljong som kommer att placeras i Latorp.
Nuläget i skolan
Ny stadieindelad timplan är på gång och kommer att gälla från och med nästa läsår. Det
påverkar oss bland annat genom att språkval (moderna språk) kommer att ske redan från åk
6.
Aktiv skolansökan ska göras under perioden 15/1-15/2 när man ska börja f-klass eller byter
enhet. Det är en ny myndighet som heter grundskoleantagningen som hanterar alla
skolplaceringar nu. Rektor kan inte lova några placeringar på skolor längre.
Personalen har kompetensutveckling genom läslyftet och kommer att fortsätta även nästa
läsår. Vi kommer även ha kompetensutveckling kring digitalisering och programmering
utifrån förändringar i kursplaner. Personalen på fritids går under våren en utbildning kring
ICDP (international, child, development, program) som är ett verktyg för att skapa
förutsättningar att utveckla arbetssätt och förhållningssätt till barn.
Nuläget organisation våren
Förskola:
Ny personal på Lysmasken den 27/2 är förskollärare Ilse Bergman. Annons ligger ute för att
anställa en barnskötare/förskollärare ligger också ute.
Skola:
Ny ledningsorganisation från denna termin vilket innebär att Annso arbetar
50 % som bitr rektor. Vi har haft några tjänster ute och har nu tillsatt vikariatet som och
mentor för åk 4. Hon heter Tove Pihlblad och ersätter Josefine Johansson som ska vara
föräldraledig. Vi har även försökt att rekrytera personal till fritids och har några vikarier som
är inne och jobbar just nu. Den 4 juni börjar Saga Agartsson arbeta hos oss som lärare mot

fritidshemmet samt hemkunskap. Camilla Glaad är föräldraledig just nu men är tillbaks i
tjänst efter påsk.
Lokaler/utemiljö
Förskola:
Nya golv kommer att läggas i Rävlyehuset under sommaren.
Skola:
Lokalerna är färdigställda och tagna i bruk. En del jobb kvarstår kring utemiljön.
Invigning/öppet hus 19 april för skolan
Vi planerar att ha invigning av våra nya lokaler i samband med Öppet hus den 19 april.
Inbjudan kommer.
Förslag från föräldrar är att eleverna blir delaktiga på olika sätt i aktiviteter som genomförs
denna eftermiddag, exempel genom att ha en loppis, försäljning av fika med mera. Det har
varit uppskattat under tidigare år bland annat med tanke på att hälften av intäkterna då gick
till välgörenhet och hälften gick till elevernas lekmaterial.
Ekonomi
Skola: bokslutet för förra året blev – 22 vilket är så nära ett nollresultat man kan komma. Det
är skönt och bra. Det blir ett tuffare budgetår 2018 då det sker viss effektivisering av
driftramarna. Förhoppningen är att vi ska kunna nå en budget i balans även detta budgetår
utifrån att vi får ett visst ökat elevantal.
Förskola: Det gemensamma bokslutet för förskolorna visade på ett underskott med -175
tusen för 2017. ”018 års budget ’är lagd i balans.
Sommarplanering
Latorp stängt v 29-31. Sammanslagning i Vintrosa. Omsorg finns under hela sommaren.
Föräldramöte 1 mars för Vintrosa och Latorps skola
Vi erbjuder en inspirerande föreläsning med Karin Rosvall den 1 mars kl:18.00 - 20.00.
Anmälan till klasslärare/mentor senast den 16 fbruari.
Informationsmöte blivande förskoleklass
När skolansökningstiden har gått ut vet vi hur många elever vi får i vår blivande förskoleklass
kommer vårdnadshavare att bli kallade till ett informationsmöte i maj.
Sena bussen måndagar
Det här läsåret blev det olyckligt med en buss som kommer och hämtar senare på måndagar
efter det att skolan slutat för eleverna i åk 4-6. Det innebär att vi på skolan ordnat
tillsynsansvar för de elever som inte tar sig hem på annat sätt. Ing-Marie har informerat
eleverna i klasserna om att de ska vara i skolan eller på skolgården tills bussen kommer kl
15.30. Vi vill inte att eleverna ska gå runt i samhället eller vara nere vid affären. Det är svårt
att hålla koll på vilka elever som stannar kvar på skolan eller inte eftersom de ibland får plats
att åka med någon hem.
Nästa föräldraråd
26 april kl: 18.00 - 19.30 i matsalen

