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

Tisdag den 27 november 2018 klockan 18.00 i Stadshuset

Närvarande

Representanter från barn- och utbildningsnämnden
Ingvor Bergman (S), ordförande
Eva Dahlgren, andre vice ordförande
Britt-Louise Thoresen
Fredy Neüman
Adam Johansson

Representanter från barn- och utbildningsförvaltningen
Karina Bronell, skolchef
Björn Stenström, samordnare

Föräldrarepresentanter

Karina Bronell hälsade välkommen.

1. Presentation av deltagarna.
2. Per Larsson presenterade sig och sitt uppdrag i alla genomföra
medborgardialoger. Dialogerna följs upp och stöds av SKL (Sveriges
Kommuner och Landsting).
Kontaktuppgifter till Per:
Per Larsson
Kommunutvecklare
per.a.larsson@falkoping.se
072-236 78 20
0515-88 50 75
3. Karina och Ingvor gick igenom vad som är aktuellt just nu i barn- och
utbildningsförvaltningen:


Fria arbetskläder till förskola och fritids ligger som förslag till beslut i
nämnd den 11 december. Arbetskläderna avser ytterkläder, tjock jacka,
byxor och ett regnställ.



Ny budget togs i Kommunförmäktige den 26/11, barn- och utbildningsförvaltningens börjar nu arbetet med att fördela sin tilldelning.
Budgeten ska sedan beslutas i nämnd.




I nämnden den 11 december görs förvaltningens kunskapsuppföljning.
Kunskapsuppföljningen ingår i förvaltningens SKA- arbete (systematiskt
kvalitetsarbete).



Ingvor informerade om att förskoleplatserna i Falköpings tätorten är
fullbelagda och att de tillfälliga förskoleavdelningarna på Fenix och
Skytten kommer att fortsätta att hålla öppet för att tillgodose kravet på
en förskoleklassplacering inom 4 månader.



Karina informerade om att en utredning om skolornas
upptagningsområden utanför tätorten kommer att göras. Till grund
ligger den enkät som gjordes under hösten. Nämnd och tjänstemän
kommer att bjuda in till möten på de olika skolorna för att diskutera och
lyssna in vårdnadshavares synpunkter. Beslut kommer att tas under
2019.



Karina informerade om förvaltningen arbete med att se över nuvarande
rutiner för att motverka och utreda kränkningar. Skolinspektionen har
informerat rektorer, förskolechefer samt elevhälsopersonal. En
arbetsgrupp har tillsatts för att se över och revidera förvaltningens
rutiner.



Tre av våra skolor deltar i projektet ”Bästa skolan”. Detta är ett projekt
som skolverket erbjuder. I projektet får skolorna hjälp att analysera sin
verksamhet och se vad som behöver utvecklas. Efter analysarbetet
kopplas kommunen till ett lärosäte för att stärka arbetet med
kompetensutvecklingsinsatser. I vår kommun deltar, Kyrkerörskolan,
Gudhemsskolan och Ållebergsgymnasiet, C-programmet.



Förvaltningen kommer även ingå i ett partnerskap med Rise (Research
Institutes Of Sweden). Partnerskapet pågår i 2 år och syftar till att man
deltar i ett nätverk för digitalisering och lärande när det gäller
samverkan, utveckling och innovation. Nätverket knyter samman
offentlig sektor, forskning och näringsliv.

4. Önskemål finns om att vid ett samråd bjuda in kostchef Kerstin Jonsson för att
informera och diskutera skolmaten.

5. Björn Stenström informerade om skolans funktionsprogram och hur detta är
omsatt i praktiken gällande utbyggnaden av Vindängen (se bilaga).
6. Datum för vårens samrådsmöten är: 5 mars och 21 maj.
 Maila gärna frågor som känns viktiga att ta upp vid dessa möten!

Antecknat av
Karina Bronell, skolchef

