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2014-10-20
Barn- och utbildning
Skolråd - Minnesanteckningar
Föräldrarepresentanter: Anna-Lena Göransson – Svenstaviks skola, Åsa Morlind – Rätans
skola, Christina Andersson – Åsarna skola, Niklas Mattsson – Klövsjö skola
Barn- och utbildningsutskottet: Torsten Medalen, Elise Ryder-Wikén
Barn- och utbildningschef Anneli Olofsson samt Verksamhetsutvecklare för barn och
utbildning Charlotte Helgesson. Fackliga representanter: Kristina Göransson –
Lärarförbundet

• Budget
Slutfas i budgetarbetet. Redovisat nytillkomna behov på 6,6 miljoner kr. Ny
organisation för nyanlända. Förbättrat resursfördelningssystem är på gång,
utökad elevhälsa, vikariekostnad, ersättning för pedagogisk måltid, ökat
behov av barn i behov av särskilt stöd. Förskolemoduler (utökad
hyreskostnad), Plugin/Navigator in i ordinarie drift. Utökad budget
läromedel. 4 miljoner finns i budget att fördela för ovanstående behov.
• Läget vad gäller förskolor i Svenstavik och Myrviken
Moduler på plats i Svenstavik. Fjällräven och Galhammar har tillsammans
bildat Karlavagnen. I planeringsstadiet ligger nu ett ankomstboende i
Galhammars gamla lokaler. I Myre finns nya moduler. Projektering pågår i
Myrviken för en ny förskola.
• Den nya ledningsorganisationen
Fjällgymnasiet, gymnasiesär, vux, SFI Olof Vahlström
Svenstavik F-6 inkl. fritidshem Cecilia Medalen
Svenstavik 7-9 samt grundsärskolan Lena Hadarsson
Myrvikens åk F-9, inkl. fritidshem Linda Sundstedt
Hackås F-6 inkl. fritidshem samt Hackås förskola Helena Danielsson
Åsarna F-6, Klövsjö F-6, Ljungdalen F-6 samtliga inkl. fritidshem samt
Ljungdalens förskola Jerry Prestberg
Rätan F-6 inkl. fritidshem samt FBK och Centrala elevhälsa Ulla H
Gustafsson
Svenstaviks förskolor (Hagen och Karlavagnen) Hans Moen
Myre förskola inkl. Solstrålen Myrvikens skola Erika Forseth
Åsarna, Klövsjö och Rätans förskolor Helena Widenström
• Asylboende i Åsarna och Rätan
Åsarna: Ca 46 platser i dagsläget, 9 rum på gång (ca 4 platser/rum) samt
utbyggnad i källarplan för att ta emot fler. De flesta är vuxna, men även barn
har kommit.
Rätan: Besiktning är på gång. Inget bestämt i skrivande stund.
Kommunen har ansökt för att få öppna ett asylboende på Berghem.
Asylsökande elever har rätt att gå i skola, men har inte skolplikt.
• Skolinspektionen
Huvudmannens rapporter är inskickade och vi väntar nu på svar.
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• Skolfoto
Vad är föräldrarnas åsikter gällande skolfoto? Ta med frågan på skolornas
föräldraråd.
• Hemsidans innehåll
berg.se
Vad saknar ni som föräldrar? Är det något som är svår att hitta?
• Föräldrainfo
Diskussion kring om det finns något intresse kring info och
föräldrautbildningar?
(exempel på föräldrautbildningar, att vara tonårsföräldrar, info från polisen,
stressfaktorer bland unga, dataspelsanvändande)
• Övriga frågor:
Ungdomskort - Busskort. Vid gruppresor (grupp på fler än fem) och man
orsakar förstärkningstur får skolan betala förstärkningsbussen.
Diskussion kring behörighet bland lärarna i Berg. Lärarjobb finns i Berg,
men få flyttar hit.
Behovet av skolråd diskuterades. Vilka frågor ska diskuteras? Skicka in
frågor i förväg.
Nytt möte
23 februari 18:30
Anteckningar förda av Charlotte Helgesson

