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KÅRSTA SKOLA OCH FÖRSKOLA

SKOLSAMRÅD

Minnesanteckningar från Skolsamråd 2015-09-24
Politisk representant:
Från Barn- och ungdomsnämnden
Föräldrarepresentanter från:
Ugglebo, Trollebo 1, Trollebo 2, Humlebo, F-klass, år 1, år 2, år 3, år 5
Personalrepresentanter:
Personal, livskunskap/kamratstödjarna/trygghetsteamet
Personal, förskolan
TF rektor/förskolechef
Biträdande förskolechef
Administrativ samordnare
Dagordning
1. Föregående protokoll
2. Organisation
3. Ekonomi
4. Värdegrunden
5. Språkstimulerande arbetssätt i förskolan
6. Läslyftet i grundskolan
7. Övriga frågor
1. Föregående protokoll hoppades över. Vi startar nu ett nytt läsår.
2. Organisation
Jeanette Wass Andersson är tf. rektor fram till 2015-12-31. Vi har förstärkt med
en resurs, Elin Ödmann, i år 4-5-6 för att täcka upp de timmar som Jeanette inte
kan vara i klassen. Jeanette kommer dock ha kvar viss undervisning och även
”sina” mentorsbarn.
3. Ekonomi
De sparkrav som vi är ålagda att göra följer vi. Kommunen har skjutit till ett
”hyresbidrag” på ca 700 000 kr för att täcka upp viss del av hyran. Året kommer
ändå att slutat på ett underskott på ca 1 100 000 kr men det är enligt sparkravet.
2016 räknar vi med ett underskott på ca 550 000 kr.
Så länge som vi har små klasser så kommer aldrig vår ekonomi att gå ihop. En
ekonomi i balans får vi först den dagen vi har ca 23-25 elever/klass. Vi ligger
geografiskt inte så att vi kan locka elever från centrala Vallentuna och det måste
politiken förstå.
Hyra av lokaler:
Skolan betalar 35 % av Idrottshallens hyra samt står för underhåll och städning,
resterande del betalas av Fritidsförvaltningen. Idrottshallen används ca 10
timmar/vecka av skolan.
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Skolan betalar 81 % av Bibliotekets hyra. Det innebär att vi betalar ca 260 000
kr/år för att låna böcker 1 gång i veckan.
Värdegrunden
Anna Berglund visade den Värdegrund som elever, föräldrar och personal
tillsammans arbetade fram för några år sedan.
Vi arbetar mycket med att behandla varandra med respekt och att inte på något
sätt kränka varandra.
Friends är aktiva och jobbar mycket med att ”barn hjälper barn”.
Vi var eniga om att åter använda oss av Värdegrunden. Den ska justeras något
innan den skickas hem till alla föräldrar och elever.
Värdegrundsarbetet är naturligtvis även något som förskolan arbetar med. Skola
och förskola utgår ifrån samma ”Plan mot diskriminering och kränkande
behandling”.
Språkstimulerande arbetssätt i förskolan
Alla förskolor i Vallentuna kommer under året arbeta med ett ”Språkstimulerande
arbetssätt”. En satsning som påbörjas under planeringsdagen den 28 september
och som fortlöper under hela läsåret. Satsningen ska resultera i en
Språkdeklaration för förskolan. På Kårsta förskola kommer Maria Jaktlund och
Anette Öhman att vara handledare för övrig personal.
Läslyftet
Skolans pedagoger, utom F-klass, är med i Skolverkets satsning ”Läslyftet”. Alla
grundskolor i Vallentuna kommun deltar. Det ska resultera i att höja
kompetensen hos våra pedagoger. Föregående läsår deltog pedagogerna i
”Mattelyftet”.
Övriga frågor
Fotografering: Inför nästa läsår återinför vi frivillig porträttfotografering för
förskolans barn. En fotografering som kommer vara sen eftermiddag där
föräldrarna själva ansvarar för att ta dit sina barn. Ev. syskonfotografering
kommer då också att vara vid det tillfället. Skolan tar med sig frågan om
porträttfotografering kan kombineras med bibliotekets öppettid på en söndag.
Julavslutning för elever: Avslutningen blir i Kårsta kyrka torsdag 17 december
kl.18. Eleverna är sedan lediga fredag 18 december. Fritids öppet som vanligt.
Fritids: Positiv feedback från föräldrar om att det finns många pedagogiska
aktiviteter även under fritidstid. Märks även bland barnen att det är uppskattat.
Städning: Vi vuxna måste också tänka på att ta av oss skor eller använda
skoskydd inomhus.
Friidrottsdag: Skolan bokar en friidrottsdag på Vallentuna IP under våren. Vi
återkommer med datum så snart som möjligt.
Öppningar: Nya scheman för personalen för att täcka upp morgontiderna. En
personal öppnar 6.30, en personal 6.45, en personal 7.00 samt att Maria Wredh
även kommer kl.6.45. Vi utvärderar om det inte fungerar.
Ljudnivå: Lilla ”glasrummet” hos F:orna kommer möbleras upp till en ”hemvrå”
med bl.a. en matta för att få bort en del ljud.
Politiken: Alexandra från BUN, informerade om de förslag på ombyggnation
som finns. Vill man ta del av de förslag som finns så går det att läsa om dessa på

KÅRSTA SKOLA
186 60
TFN: 08-587 850 00
WWW.VALLENTUNA.SE/KARSTASKOLAN

KÅRSTA SKOLA

SID 3/3

kommunens hemsida. Här hittar ni handlingar, möten och protokoll och det går
även att prenumerera på sammanträdeshandlingar från kommunens olika
nämnder http://www.vallentuna.se/Kommun-och-politik/Motenhandlingar-och-protokoll/
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