Minnesanteckningar från Brukarråd 2018-02-05
Närvarande: Anna Enqvist (F), John Weibull (1A), Maria Steffensen (2B), Åsa Bratt (3A), Titti Fihn
Wikander (3B, 6A), Susanne Olsson (4A), Gunilla Hernqvist (4B, 6B), Åsa Lundevall (6A), Soheila Badiei
(7A), Jessica Rosengren (7D), Hans-Åke Norrby (rektor 7-9 och Läsö), Rosita Spets Löfdahl (rektor F-6),
Stina Darin (lärare år 1) och Carolin Juneberg (biträdande rektor 7-9 och Läsö).

1. Ekonomi
Skolenheterna gjorde alla tre ett negativt ekonomiskt resultat för 2017. Resultaten är
accepterade och beror på att skolan haft en buffert i organisationen för att ta emot
nyanlända elever. För 2018 har skolenheterna hittills fått en budget för första halvåret,
dvs. fram till stadens organisationsförändring.
2. Organisation
Högstadiet anpassar sin organisation för 2018 genom att slå samman fyra klasser i åttan
till tre klasser från och med v 8.
Inför läsår 18/19, ett nationellt beslut, införs en ny timplan och organiseras tydligare i ett
låg-, mellan- och högstadium.
Stadens omorganisation fortlöper enligt plan.
3. Arbetsmiljö
Fasader och fönster kommer att renoveras på lilla idrottssalen, kulturhuset och de
lokaler som F-4 har sin verksamhet i. Arbetet påbörjas i mars och avsluts i december.
Även en toalettrenovering är på G för de toaletter som inte blev renoverade för ett drygt
år sedan. Skolan har en fast vaktmästare sedan årsskiftet.
4. Föräldraförening
Hovåsskolan har en vilande föräldraförening. En vårdnadshavare har tagit initiativ till att
väcka föreningen till liv igen. Reflektion och diskussion om vilka möjligheter som en
föräldraförenings arbete kan ge. Några brukarrådsrepresentanter tar engagerat
initiativet vidare och återkommer i frågan.
5. Trafikundervisning
Stina Darin presenterar hur man arbetar med trafikundervisning i år F-3 och 4-6 samt
idéer på vad man kan göra, t ex ”vandrande skolbuss”. Att barnen lär sig att röra sig och
ta sig fram i trafiken är ett delat samarbete mellan hemmen och skolan.
6. Läxhjälp
På fritids erbjuds eleverna en frivillig läxstund som få elever väljer att ta del av. För år 4-6
finns det möjlighet till läxhjälp 3 ggr/vecka. För år 7-9 finns det också möjlighet till att få
frivillig hjälp med sina studier vid tre tillfällen/vecka.
7. Övriga frågor
Vid mixen av nya klasser till år 4 sätter pedagogerna samman nya klasser – eleverna
önskar inte. Några elever tillkommer från Sisjöskolan. Det totala elevantalet beräknas att

bli detsamma som nu ungefär. Information beräknas komma någon gång mellan sportoch påsklov. Erfarenheterna från årets 4:or är att klassammansättningen har blivit bra.
Kontakt med skolan sker mestadels via Hjärntorget för år 7-9 och kontakten med lärarna
ser inte riktigt ut på samma sätt som med en klasslärare på mellanstadiet.
Nästa möte är måndagen den 23/4 kl 17-18.30. Varmt välkomna då!
Vid tangenterna,
Carolin Juneberg

