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Minnesanteckningar Skolsamråd,Ekebyskolan
Datum:

2015-11-05

Tid:

kl 18:30

Plats:

Ekebyskolans kafeteria

Närvarande:
Christina Larsson, tf rektor Ekebyskolan
Arbetslagsledare för skolan, fritidshemmet, förskolan Ekebyskolan
Helena Klange, representant politiken (kd)
Föräldrareperesentanter för föräldraföreningen Ekebyskolan och för förskolorna Ekebyskolan
1. Information skola - hem
Föräldrarna önskar mer information om vad som händer på skolan. Dels rent övergripande men också
för den egna klassen. Till exempel toaletterna som togs upp för ett par samråd sedan. Vad görs i
klasserna för att eleverna ska ta bättre hand om miljön och lämna en toalett som de själva skulle vilja
använda. Kan skolan och hemmen samarbeta kring olika tema som förhållningssätt, trivsel, matro
m.m. Kan aktuella ämnen tas upp i veckobrevet så att det kan diskuteras även hemma. Även
informationen om sammanslagningen av förskoleklasserna borde gå ut innan skolan börjar, där skolan
även talar om hur man tänker kring detta och varför man gör det. Det önskades också mer information
på skolans egen sida samt en länk mellan sidan www.ekbyskolan.se och www.vallentuna.se
2. Förskolan Granåsa
Föräldrarna känner en stor oro kring luftkvalitén. Mätningar har gjorts som visar på förhöjd fukthalt.
Läget är inte akut men det ska åtgärdas. Föräldraföreningen önskar att ett informationsbrev går hem
till alla föräldrarna. Viktigt att information går ut för att få stopp på spekulationer och ryktesspridning.
Biträdande förskolechef tar det vidare till SBF.
3. Budget
Föräldraföreningen tog upp frågan om varför förskolepengen ligger mycket lägre i Vallentuna än i
grannkommunen med representanten från politiken. Lönerna måste vara konkurrenskraftiga för att
det ska gå att behålla och rekrytera behöriga pedagoger. De undrade även om hur svaren på de frågor
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de tar upp på samråden kommer dem till del. Politikens representant förklarade att dennes uppgift på
skolsamråden är att ta med sig de frågor som kommer upp till mötena i kommunfullmäktige.
Återkopplingen från politiken finns i de protokoll som skrivs på mötena i kommunfullmäktige och
sedan läggs ut på hemsidan, www.vallentuna.se.
4. Rekrytering
Behöriga förskolelärare saknas. Svårt att rekrytera förskolelärare då det finns en brist i hela landet.
Skolan saknar idag kurator, specialpedagog, lärare till åk 2 samt lärare till åk 4. Just nu ligger annons
ute på lärare till åk 2 och inom kort påbörjas en rekytering av lärare till åk 4. Skolan försöker utforma
annonserna så att lärare ska lockas att söka tjänsterna och har också tagit hjälp av HR:s nyligen
inrättade rekryteringshjälp som aktivt ska söka efter lämpliga kandidater. När alla lärartjänster är
tillsatta kommer skolan att påbörja rekryteringen av specialpedagog/speciallärare.
Kuratorstjänsten har fått flera sökande och skolan är inne i slutskedet av rekryteringen och hoppas ha
en kurator på plats till årskiftet.
5. Övriga frågor
Frågan om iPad förvaring när den inte används kom upp. Föräldraföreningen påpekade att ett stort
ansvar vilar på barnet. Vad händer om iPaden försvinner. Skolan informerade om att skolan till stora
delar är låst hela dagarna och att det finns säker förvaring på skolan samt att alla lärare påminner
eleverna om att inte lämna iPaden i omklädningsrum eller korridorer. Ingen förälder har tvingats att
betala för en försvunnen/trasig iPad. Om iPaden har förekommit är skolans policy att erbjuda ett
kostnadsfritt alternativ i form av en begagnad iPad som eleven lånar eller, om vårdnadshavarna
önskar, ett alternativ där de betalar för en helt ny iPad via skolan.

Protokoll: Biträdande rektor skolan.
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