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Barn och utbildning
Skolråd - Minnesanteckningar
Föräldrarepresentanter: Renée Eklund – Svenstaviks skola, Karolina Renström – Rätans
skola, Kristina Göransson – Åsarna skola, Erik Olsson – Klövsjö skola
Barn- och utbildningsutskottet: Sonja Wredendal, Mikael Abramsson, Elise Ryder-Wikén
Verksamhetsutvecklare för barn och utbildning Charlotte Helgesson. Fackliga
representanter: Susan Sonesson – Lärarförbundet

 Hur ska vi ta tillvara på föräldraengagemanget?
Bakgrund till skolrådets bildande och syfte. Vad har skolrådet gjort tidigare?
Tidigare har det varit en hel del informativa möten. Intressant för de som har
varit med på möten, men efterfrågan kring ex minnesanteckningar är ej
stort. Inga diskussioner på de enskilda skolorna verkar ha förts kring
skolrådets frågor på ”hemmaplan”.
SKL PISA, SKL PRIO, Matematiklyft och Läslyft är saker som pågår eller
som är i uppstart inom Barn och utbildning.
Hur ska man kunna skapa intresse utom när det är en eventuell
skolnedläggning på gång? Utmaningen är att skapa frågor som är viktiga att
diskutera kommunövergripande. Speciella teman? Diskutera kvalitét.
Rekrytering och lönebildning för lärare: En del outbildade lärare, det finns
ett behov av utbildade lärare fortsatt framöver. Det kan bli ett tungt jobb för
de lärare som är legitimerade som får ta ett stort ansvar för de som är
outbildade. Hur hittar vi nya lärare? Hur behåller vi de lärare som vi har?
Hög lön? Hög kvalitet?
Hur får vi en förutsättningslös diskussion kring skolorna framåt utan att det
ska handla om skolnedläggning? Någon fråga som kan skickas i förväg som
ev kan förberedas på lokala föräldraråd inför nästa möte.
Fler gemensamma dagar för att träffa fler kompisar i samma kull skulle vara
kul. Friluftsdagar/idrottsdagar. Hur får vi perspektiv från Bergs skolbarn?
Lärarförbundets ranking gällande bästa skolkommun. När det gäller resurser
per elev ligger vi högst. Hög lärartäthet. Hur marknadsför vi det positiva
som finns i kommunen?
Förväntningar på lärare, förväntningar på föräldrar, förväntningar på elever?
Diskussioner kring värdegrundsarbete
 Övriga frågor
Glöm inte bort kommande Skid-VM i Klövsjö för utvecklingsstörda. Alla
barn är inbjudna kvällstid onsdag 15 april (invigning) samt tävlingsdagar:
torsdag, fredag och söndag (16, 17 och 19 april).

Anteckningar förda av Charlotte Helgesson

