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Protokoll fört vid Skolsamråd Hjälmstaskolan
Plats: Hjälmstaskolans cafeteria
Datum: 2014-03-12
Närvarande:
Carina Norberg Rektor HS
Ulrika Erlandsson, politiker KD
Arbetslagsledare HS, 2 st.
Föräldrarepresentanter: 6 st.
Representanter från elevrådet: 0 st.
Inledning:
Carina hälsar välkommen och vi kör en presentationsrunda.
Elevrådet informerar:
-

Då ingen elevrådsrepresentant var på plats blev det heller ingen information
från elevrådet.

Övergripande information:


Skolinspektionen – Hjälmstaskolan har i början av januari haft en s.k.
bastillsyn. Skolinspektionen träffade rektor och f.d. t.f. rektor för ett samtal.
Resultatet av skolinspektionens besök blev två stycken förelägganden:
Hjälmstaskolan behöver bli bättre på att dokumentera kring åtgärdsprogram
samt att det saknas ett system för kvalitetsarbetet på skolan.



Ombyggnation- För ca 1½ år sen började planeringen att flytta in
hemkunskapen i huvudbyggnaden. Detta kommer att påverka bildsalen och
textilslöjdssalen som båda får släppa till yta för att detta ska bli möjligt.
Byggstart är nu bestämd till v. 15 för ombyggnaden och målet att det ska vara
klart till skolstarten i augusti.
I övrigt behöver Hjälmstaskolan säga upp lokaler för att få ekonomin i balans.
Detta kan komma att påverka även fritids och verkstaden.
I vilken utsträckning lokaler behöver sägas upp beror på hur många F-klasser
och 7:or som kan startas på Hjälmstaskolan till HT 2014.



Ekonomi – Budget är lagt för Hjälmstaskolan med utgångspunkten av vi har
288 elever, i dagsläget ser det ut som att vi kommer att ha 303 elever till
hösten. Det kan därför bli tal om att rekrytera personal eller att ta över
personal som är övertalig.
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Prissättningen av Hjälmstaskolans lokaler är oskälig. Underskottet beror helt
och hållet på de dyra lokalhyrorna.
Carina informerar om att HS delvis kommer att investera sig ur underskottet
genom att t.ex. satsa på IT. Utökat samarbete med Kulturskolan redan från Fklass och förstärkning av profilerna är ett möjligt scenario eller
spetsutbildning i t.ex. matematik ett annat.


IKT – Till HT 2014 kommer HS att införskaffa datorer till alla elever i åk 7-9.
Till åk F-6 kommer det att finnas 1-2 klassuppsättningar av Ipads alternativt
laptops. Fler accesspunkter kommer med all sannolikhet att behövas.
En föräldrarepresentant upplever att det är svårt att hitta på skolans hemsida
och jämförde med Bällstabergsskolans. Bällstabergsskolan har gjort en egen
hemsida som har samma funktioner som kommunens hemsida kombinerad
med Skola Direkt. I samband med denna synpunkt kom det också förslag på
att ha SchoolSoft istället för Skola Direkt.



Trygghet och studiero - Enligt enkätresultat i åk 8 2013 har HS lågt
resultat på området trygghet och studiero.
Då Carina har varit på lektionsbesök är mobilerna en av anledningarna att det
inte är studiero. Alltför många elever använder sina mobiler till annat än
skolarbete under skoltid. HS behöver se över sina regler kring detta.



Trafiksituationen - Sedan förra skolsamrådet i oktober 2013 har en av
arbetslagsledarna kontaktat Vallentuna kommuns trafikplanerare för att föra
fram föräldrarepresentanternas åsikter om föreslagna åtgärder. F.d. t.f. rektor
har också varit i kontakt med kommunen ang. detta.
Hjälmstaskolans trafiksäkerhetsåtgärder hamnade på väntelista till 2014,
under förutsättning att statlig medfinansiering ges.
Enligt beslut från december 2013 avslås denna begäran.
Trafikplaneraren har, på föräldrarepresentanternas förslag, bjudits in till
detta skolsamråd men hade inte möjlighet att delta.
Förslag från föräldrarepresentanterna är att trafikplaneraren föreslår en tid
för möte. Även dagtid fungerar bra.
Önskemål om mer belysning vid Lagmansvägen kom upp.
Föräldrarepresentanterna informerar skolan om att taxibilar, färdtjänst och
privatbilar kör på skolgården och på gångvägarna vid skolan för att
lämna/hämta elever på skolan eller när liggande skolor.
Det behövs tydliga avspärrningar och skyltar samt information till ansvarig
för skolskjuts i kommunen.
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Föräldrafrågor:
Montessori som benämning kommer att försvinna. Om en broschyr ska tillverkas bör
det nämnas i den att F-6 arbetar montessoriinspirerat.
Vad kommer att hända med nästa läsårs Mo 9?
Det är en för liten grupp och eleverna kommer därför att ingå i de andra 9:orna.
Idrottshallen har ett mycket halt golv.
Golvet byttes för ca 3 år sedan och denna synpunkt har inte nått oss tidigare.
LG tar reda på hur det är med den saken genom kontakt med fritidskontoret på
kommunen samt idrottslärare på HS.

Vid protokollet

Justeras

…………………………………….

………………………………………….

Maria Gamba Randér

Carina Norberg
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