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Verksamhetsnämnden
Skolråd - Minnesanteckningar
Närvarande föräldrarepresentanter: Melcher Falkenberg – Myrvikens skola,
Anna-Lena Göransson – Svenstaviks skola, Åsa Jonsson – Svenstaviks
skola, Åsa Morlind – Rätans skola, Kristina Göransson – Åsarna skola,
Linda Sahlen – Klövsjö skola
Barn- och utbildningsutskottet: Mikael Abramsson, Torsten Medalen
Barn- och utbildningschef Anneli Olofsson samt Verksamhetsutvecklare för
skola omsorg Charlotte Helgesson. Fackliga representanter: Therese
Martebo – Lärarnas Riksförbund
SKL PISA 2015

Satsning för att förbättra kvalitén i svensk skola. Fokus på matematik, men
det är egentligen en arbetsmodell. Fyra nivåer representerade: Politiker,
Förvaltning, Rektorer och Lärare. Bergs kommun deltar i nätverk Dalarna.
Fyra olika teman som arbetas med: Lärarkompetens och lärarsamverkan,
Systematisk uppföljning och återkoppling, Elever i behov av stöd samt
Höga förväntningar (för ytterligare information se www.skl.se/matematik ).
Skolinspektionen

Skolornas enskilda rapporter ligger ute på skolinspektionens webbplats
(www.skolinspektionen.se).Huvudmannens rapporter har ännu inte kommit.
Skolinspektionen kommer med det som man ska förbättra. Mittnytt har varit
och intervjuat Anneli, i skrivande stund vet vi ej när det sänds.
Hur mycket kommungemensamt får man använda sig av när det gäller
planer? Ex kan grunden till Plan mot diskriminering och kränkande
behandling vara lika, men identifierade mål måste vara unika för de olika
skolorna bland annat utefter identifierade behov.
Studie- och yrkesvägledningsplanen är under revidering. Tittar på att få
samma förutsättningar för eleverna i Bergs kommun.
Barn- och utbildningschef

Redogörelse kring historik och rekrytering av barn- och utbildningschef
Anneli Olofsson.
Vilka frågor vill ni diskutera i skolrådet? Vad vill ni ha information om?

Bra med denna informationskanal. Som representant kan man ha behov av
att delge information, inte att skolrådet enbart är en envägskommunikation.
Informationen får inte stanna i skolrådet. Information kan behöva samlas in
i förväg av föräldrarepresentanterna. Frågorna ska vara kring Bergs skolor
Vilken kraft tycker vi att Skolrådet ska besitta? Hur får vi till
verksamhetsutveckling så att vi får en bra och attraktiv skola?
Övriga frågor
Information

Önskemål om information kring verksamhetsutveckling i skolan från rektor.
Hur förankras exempelvis politiskt beslut ända fram till föräldrar? Vad är
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föräldrarådens uppgift?
Vad tänker vi göra kommande år? Förslag på struktur som bygger på mail
eller att information från huvudman kan stå på hemsidan. Det viktiga är att
det är ett intressant innehåll inte bara för att det ska vara. Ur
rekryteringssynpunkt samt inflyttning kan det vara en vinst att använda
berg.se.
Hur arbetar kommunen för att rekrytera lärare?

Det finns ett stort behov av behöriga lärare och förkolärare. Kommunen
arbetar för att synas i olika media. Annonser är ute på platsbanken och
information finns på hemsidan. Lärarbristen är lika över hela landet. Ett
förslag från HR är att eventuellt höja ingångslönerna för lärare. Vi måste
satsa på nya lärare, men även på att behålla de lärare vi har. Vi jobbar
tillsammans med HR och Näringslivsutvecklingsavdelningen.
Hur kvalitetssäkrare vi att eleverna får det som de behöver ha med sig till
gymnasiet om de har en outbildad lärare? En termin kan lätt tappas.
Mentorskap för de outbildade lärarna?
Arbetsmiljöverkets inspektion

Arbetsmiljöverket har gjort tillsyn på Fjällgymnasiet, Svenstavik 7-9 samt
Rätans skola. Eleverna trivs. Det som vi behöver arbeta vidare med är planer
och rutiner.
Vilka är de största utmaningarna inom skolorna i Bergs kommun framöver?

Rekrytering, likvärdighet mellan skolorna.
Hur ser de ekonomiska ramarna ut?

Inför budget 2015 är det sagt att verksamheterna ska se över en minskad
budget på 2,5 %.
Hur ser det ut med skolorna framöver?

Inget uppdrag i dagsläget att någon skola ska bort.
Förskolor

Ökat barnantal i Myrviken och Svenstavik. Tillfälliga moduler har placerats
i Myre. Projekttering görs i Myrviken för nybyggnation. Tillfälliga moduler
ska placeras i Svenstavik.
Integration av flyktingar.

Fördelas det tillräckligt med pengar till skolan? Budgeten fördelades inte
föregående år så det såg ut som att vissa skolor gick minus, helheten var
dock ok. Nu ska den fördelas så att rektorerna har pengarna direkt.
Ny rektor på Hackås skola: Helena Hertz
Nytt möte 19 maj, 18:30
funktion.

Ta med tankar och idéer kring skolrådets

Anteckningar förda av Charlotte Helgesson

