MINNESANTECKNINGAR
Samrådsmöte mellan
- föräldrarepresentanter
- politisk styrgrupp
- förvaltning
Tid och plats

Tisdag den 8 maj 2018 klockan 18.00, Stadshuset

Närvarande

Representanter från barn- och utbildningsnämnden
Ingvor Bergman (S), ordförande
Eva Dahlgren (C), 1:e vice ordförande
Ed Kahrs (M), 2:e vice ordförande
Maria Jern (L), ledamot
Britt-Louise Thoresen (KD), ledamot
Representanter från barn- och utbildningsförvaltningen
Karina Bronell, skolchef
Yvonne Hagle, verksamhetschef grundskola
Björn Stenström, projektsamordnare
Björn Broberg, utvecklingsstrateg/IT
Sonja Neuman Hall, utredningssekr./skolskjutsansvarig
Föräldrarepresentanter
Emily Gabrielsson
Broddetorp
Jonas Rydin
Dotorp
Mariam Siad
Dotorp
Sara Caidahl
Gudhem
Niklas Fallgren
Gudhem
Mojje Andersson
Kinnarp
Marie Johansson
Mösseberg
Gustaf Wall
Odensberg
Marie Almberg
Stenstorp
Jessica Grehn
Stenstorp
Karin Hogander
Träningsskolan Regnbågen
Jenny Nyström
Vindängen
Jonas Bromander
Yllestad
Tommy Wallin
Yllestad
Marie-Louise Streith
Åsarp
Åsa Thim
Åsarp
Sara Fagerberg
Åsle
Karin Palmén
Åsle

1. Karina Bronell hälsar välkommen.
2. Björn Stenström och Yvonne Hagle informerar om nuläget vad gäller den nya
skolorganisationen. Se bifogad presentation.
3. Sonja Neuman Hall informerar om enkät om skolupptagsningsområden/del 2.
Se bifogad presentation.
4. Björn Broberg informerar om den nya dataskyddsförordningen/ GDPR.
Se bifogad presentation.
5. Diskussion utifrån de punkter som tagits upp på mötet och utifrån
frågeställningen: ”Vad/vilka frågor vill ni som föräldrarepresentanter skicka
med för det fortsatta arbetet?”
Sammanfattning av gruppdiskussionerna:











Oro för långa resvägar
Toaletter i barackerna på Vindängen – endast två till 100 elever
På nästa möte vill föräldragruppen att man presenterar hela bilden av
investeringar på samtliga skolor och förskolor.
Hur arbetar vi med behörigheten bland lärare i alla våra skolor. Hur ser
behörigheten ut?
Måluppfyllelsen i våra skolor, hur ser det ut?
Taxiresor för elever som har denna typ av skolskjuts fungerar inte optimalt.
Elever som har särskilda behov klarar inte långa väntetider.
Bussturerna som går mellan Yllestad och Vartofta på eftermiddagen hem
från Vartofta kör med överfulla bussar. Vartofta buss är tillfrågad men har
inte åtgärdat detta. Detta har skett vid upprepade tillfällen.
När barnen släpps av i Yllestad släpps de av på fel sida av vägen – inte på
vändplanen som är avsedd som plats att släppa av barnen på.
Vad finns det för säkerhetskrav på den plats där barn hämtas för
skolskjuts? Till exempel vid Stora Bjurum vid arbete med stora maskiner?

Sekreterare
Viktoria Karlsson

