Minnesanteckningar från Brukarråd 2018-10-08
Närvarande: Föräldrarepresentanter från klass F-6, 7-9 och Läsö, samt Stina Darin (ledningsstöd
Hovåsskolan F-6), Rosita Spets Löfdahl (rektor Hovåsskolan F-6), Carolin Juneberg (rektor
Hovåsskolan 7-9 och Läsö) och Malin Just (biträdande rektor Hovåsskolan 7-9 och Läsö).
Vid tangenterna: Carolin Juneberg

1. Organisation
Stadens skolor är nu organiserade i en gemensam förvaltning.
Hovåsskolan F-6 är en tvåparallellig skola.
Hovåsskolan Läsö har utökat sin verksamhet har fler elever än tidigare år.
Hovåsskolan7-9 har tolv klasser.
Lärarrörligheten märks av även på Hovåsskolan. Personal flyttar och får andra arbeten.
Vikarier och lärarstudenter är viktiga rekryteringskanaler för skolan. Det är svårt att
rekrytera erfarna legitimerade lärare.
2. Ekonomi
Prognoserna för högstadiet samt låg- och mellanstadiet är en ekonomi i balans för
höstterminen, vilket tyder på att den nya resursfördelningsmodellen matchar behovet
bättre. För Läsö är ekonomin i inte i balans vilket beror på att verksamheten har fler
elever än vad budgeten är baserad på.
I den nya resursfördelningsmodellen är den ekonomiska tilldelningen transparent.
Samma modell gäller för samtliga grund- och grundsärskolor i staden.
3. Arbetsmiljö
Fasader, tak och fönster renoveras på delar av våra lokaler (F-4, Kulturhuset och lilla
idrottssalen). Arbetet fortlöper enligt plan och är beräknat att vara klart innan jul.
Inventering av toaletter som inte blev renoverade i etapp 1 ska ske i närtid (byggstart
planerad till 2019 02 01). Det tycks inte vara ekonomin som sätter begränsningar för att
renovera toaletterna.
4. Klock- och telefonpolicy
Efter en försöksperiod om två veckor, i år 4-6, var en klar majoritet av eleverna positiva
till att lämna in sin mobil under skoldagen och därför samlas mobilerna in under
skoldagen.
För år F-3 samlar vi i dagsläget inte in varken mobiler eller smarta klockor i skolan, men
ser ett visst behov av detta.
5. Konstgräsplanen
Vid fotbollsspel på konstgräsplanen uppstår lätt konflikter bland elever F-6. När en klass
har tid på planen är en personal med för att förebygga fult spel och konflikter. Tidigare
har ett fotbollsråd funnits för att samverka kring hur man vill ha det på planen (vilande

just nu). Spelet blir en kamp – inte ett spel för gemenskap. Personal och föräldrar har ett
stort ansvar för hur man beter sig i samband med spel. Föräldrarna poängterade att de
behöver prata med sina barn om detta.
6. ”Challenges”
Elever på högstadiet utmanar varandra att göra gränsöverskridande saker vilket
personalen arbetar tillsammans med elever och föräldrar för att komma till rätta med.
7. Ryktes- och informationshantering
Det är svårt att veta om och när skolan ska informera om olika händelser. Skolans flöde
kan inte heller spammas av information från föreningar, organisationer och myndigheter.
Polisen besöker skolan för att träffa och lära känna ungdomar helt utan anledning, dvs.
det behöver inte ha skett en händelse för att de ska komma till skolan.
8. Övriga frågor
Struktur kring Brukarrådet: Varje klass har möjlighet att ha en klassrepresentant.
Brukarrådet ses två gånger per termin. Skolledningen publicerar dagordningen på
Hjärntorget tillsammans med kontaktuppgifter till klassrepresentanterna.
Vårdnadshavare meddelar synpunkter till sin klassrepresentant. Övriga frågor meddelas
av klassrepresentanten till skolledningen i förväg. Skolledningen publicerar
minnesanteckningar som Information på Hjärntorget men också på vår hemsida.
Skolstart kl 8: Att skolan börjar kl 8 är ett gemensamt beslut som gäller skolor i staden.
En synpunkt från en klass är att gemensam skolstart kl 8 påverkar trafiksituationen
utanför skolan på Gärdesvägen på ett negativt sätt. Trafikkontoret har tidigare aviserat
att möjligheten att parkera under längre tid utmed Gärdesvägen kan komma att
begränsas. Kommer det att ske en utvärdering av att skolstart ska vara kl 8?
Skolledningen vet inget om att det ska utvärderas centralt.
Cykelställ: Rektor F-6 funderar på att placera ut fler cykelställ när renoveringen är klar.
Det är glädjande att många vill cykla till skolan.
Kapprum i matsalen: I matsalen finns inte så många krokar att alla elever kan ta med sig
sina ytterkläder vid lunchen. Elever på Läsö och förskoleklass har möjlighet att göra det,
resten av eleverna låter sina ytterkläder vara vid sitt klassrum eller i sitt skåp.
”På egna ben”: En tävling där klassen (år 4-6) samlar poäng när de tar sig till skolan
gående eller per cykel. Föräldrar är både positiva och negativa till att barnen uppmuntras
att ta sig till skolan utan att bli skjutsade. För andra kan det upplevas osäkert att barnen
vistas i trafiken på egen hand och att bli pressade att samla poäng genom att ge sig ut i
trafiken.

Nästa möte är 2018 11 12 kl. 17.00-18.30 i Skolrestaurangen (Bamba)
Varmt välkomna då!
Rosita S-Löfdahl och Carolin Juneberg

