Minnesanteckningar från möte med skolrådet 20130122.
Närvarande föräldrarepresentanter:
Melcher Falkenberg, Myrvikens skola,
Märit Sjöberg, Klövsjös skola,
Åsa Jonsson, Svenstaviks skola,
Christina Andersson, Åsarnas skola,
Anna-Lena Göransson, Svenstaviks skola,
Karin Larsson, Hackås skola
Åsa Morlind, Rätans skola.
För skolledarna: Marie Löfhaugen.
Från barn- och utbildningsutskottet: Mikael Abramsson, Majlis Saur samt Torsten Medalen.
Barn- och utbildningschef Karin Flodin.
Efter att Mikael Abramsson hälsat välkommen vidtog en diskussion om kallelseförfarandet. Vid förra
mötet med skolrådet beslöts att nästa träff skulle vara den 24:e januari. Varför hade dagens möte
tidigarelagts? Mikael förklarade att kommunens ledningsgrupp (högsta cheferna) där Karin Flodin
ingår, kallats till möte på Storhogna den 24:e januari. Eftersom det är tämligen ointressant att hålla
ett möte med skolrådet utan att Karin Flodin kan delta ändrades datumet till den 22:a januari. Denna
ändring lades snabbt ut på kommunens hemsida. Tyvärr hade inte alla observerat detta. Rektorerna
hade också uppmanats att se till att föräldrarepresentanterna fick information. Mötet ansåg att det
även fortsättningsvis är bra att kallelsen skickas till rektorerna, men personlig kallelse via mail skulle
också vara bra. Därför är det bra om det finns mailadresser till aktuella föräldrarepresentanter. Att
skicka personlig kallelse via mail till ledamöterna i barn- och utbildningsutskottet i fortsättningen kan
heller inte vara något problem.
Karin Flodin föredrog därefter på ett pedagogiskt sätt det diskussionsförslag till alternativa
skolorganisationer Karin utarbetat tillsammans med Anneli Olofsson. I protokollet från barn- och
utbildningsutskottets sammanträde den 7 november 2012 kan man läsa: ”Barn-och
utbildningsutskottet uppdrar till barn- och utbildningschefen att till barn- och utbildningsutskottets
sammanträde den 30 januari 2013 presentera ett diskussionsunderlag med minst två olika
utvecklingsinriktningar om skolorganisation inför kommande läsår. Ett diskussionsunderlag med
lagmässiga, ekonomiska, organisatoriska, pedagogiska och arbetsmiljöaspekter.”
Det uttrycktes uppskattande omdömen kring det underlag som presenterats. Det blev en diskussion
om vilka konsekvenser de olika alternativen skulle innebära. Avsikten är att underlaget tillsammans
med eventuella kompletteringar ska användas i det s.k. BAS-arbetet (Budget Ansvar Samarbete).
Inför 2014 års budgetarbete har avdelningscheferna (bl. a. Karin Flodin) fått i uppdrag att presentera
ett budgetförslag innebärande en femprocentig neddragning. Därefter kommer det bli politikernas
uppgift att prioritera.
Karin Larsson, Hackås tog upp frågan om fyra dagars vecka för årskurserna ett och två, vilket man
ogillar. Under innevarande läsår fortsätter den nuvarande ordningen att gälla.
Vid tangentbordet: Torsten Medalen

