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Ärendebeteckning

Föräldrarådsmöte

Tillhanda:
Föräldrarådsmöte
Datum: 11 februari 2020
Avsatt tid: 18:00-19:30
Lokal: Kalmarsundsskolans
personalrum
Närvarande:
15 st vårdnadshavare
Rektor Ulf Nilsson
Bitr. rektor Eva Carlsson

Minnesanteckningar
Inte lika många närvarande som vanligt.
Kanske behövs en påminnelse någon dag innan mötet?
Elev- och vårdnadshavarenkäten v. 3-9
-

Vecka 3-9 är enkäterna öppna, ni vårdnadshavare har fått länkarna per mail via
Sändlistor.
Enkäten för eleverna görs i skolan
Länk till enkät för samtliga vårdnadshavare i grundskola, grundsärskola och fritidshem:
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=6b5b1a257b22
Ni hittar även länkarna i Veckobrev, Månadsbrev, Hemsidan och Appen.

Kalmarsundsskolan│ Barn och ungdomsförvaltningen
Adress Norrlidstorget 1, 393 58 Kalmar
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Tjänster och organisation

Rekrytering/anställningar

-

Skolsköterska F-3: Rekrytering pågår

- Lärare årskurs 4-6: Sara Sandin Ekman, TV från 9 mars
- Pedagogisk resurs Helene Ekström, TV från 20/1-2020
- Skolkurator vikariat från 20/1-2020 till 20/3-2020, Anja Elneus
Egen uppsägning av tjänst
- Skolsköterska Kajsa Ackebjer från och med den 20 mars 2020.
- Lärare Hanna Forsberg från och med den 10 mars 2020
Lokaler och Arbetsmiljö

Resursgrupp F-3 – ”Fyren”
-

Skolledningen har efter planeringsmöte arbetat vidare med jobbet kring en liten grupp på
lågstadiet, motsvarande Lotsen årskurs 4-9, men för årskurs F-3.
Vårt namn på den nya lilla gruppen blir Fyren och tanken är att 6-8 elever och 3-5 medarbetare kommer vara där olika stora delar av dag/tid.

Kalmarsundsskolan 2021
-

Den lokala ombyggnationsgruppen träffades för ett första möte den 19 december. Nytt
möte med fastighetsförvaltare och förvaltningsplaneringssekreterare kommer ske under
vecka 9.

-

Flotten blir kvar som en del av Kalmarsundsskolan. Kanoten blir förskola.
Vad som händer med Ekan och Jollen återstår att se?

-

Skolinspektionens enkät

-

Se redovisat resultat och bifogad fil.
Ekonomi och budget

-

Budget 2019
Bokslutet visade ett underskott på -460 tkr för budgetår 2019. Omsättning ca 85 mnkr.

Budget 2020
Vi balanserar budget 2020 genom ett sparkrav på nästan 1,7 mnkr . Detta underskott ska
hämtas hem under innestående budgetår 2020. Vårens organisation ligger orörd, men ht.
20 tjänsteorganisation kommer att kräva vissa neddragningar av tjänster eller alternativt
ökat elevunderlag/statsbidrag.
Ökad hyreskostnad i kommunen + våra egna utökade ytor, är en del av orsaken.
Minskade statsbidrag 2020 jämfört med 2019. Troligtvis en klass mindre i förskoleklass i
höst. Vi räknar med 4 klasser jämfört med nuvarande 5.
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-

-

-

Måluppfyllelse ht 19
Meritvärdet för årskurs 9 som slutade i sommars 2019 landade på 214 poäng vid
Skolverkets uträknade värde visar att Kalmarsundsskolan ska hamna på 208 poäng.
Fullständiga betyg för 2019 skulle Kalmarsundsskolan ha 65% enligt Skolverket,
men även detta uppsatta mål/värde tog vi med råge
och landade på 72%.
Meritvärdet för nuvarande årskurs 9 hamnar på 207,5
poäng vid julbetyget.
Våra fritidshem har fått utmärkelse i kommunen för
bästa utveckling av verksamheten och nöjdhet från
vårdnadshavare.
Vår kurator Therese och skolsköterska Kajsa på
lågstadiet har fått kommunens jämställdhetspris för
vårt värdegrundsarbete med ”Barnen i Kramdalen”.

- Frågor från representanterna
-

Ombyggnation av omklädningsrummen?

-

Tankar kring låg skattning av studiero i enkäten?

-

Varför är inte Kalmarsundskolan med i Skolverkets försöksprojektet att sätta
betyg i åk 4?

-

Vi har valt att inte vara med utifrån att vi tror att vi kan bedöma elevernas
kunskapsutveckling med omdömen utan att sätta betyg så tidigt som årskurs 4.

Påbörjas i april 2020.

Ingen stor skillnad mot andra skolor. Vad är studiero för oss vuxna? För eleverna?
För föräldrar? Alla individer uppfattar detta olika. Varför är det mer positivt resultat
i förskoleklass? Barn mår bra av tydlig struktur och regler. Vad har våra elever med
sig för struktur och regler hemifrån?
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-

Mobilfritt: Samlas mobilerna fortfarande in eller hamnar de i skåpen?
Rektor/Heltidsmentorer har gjort stickprov i skåp och några fåtal vårdnadshavare
har varit och hämtat ut sina barns mobiler. Vi ser stor skillnad i skolan när det gäller
minskade kränkningar mellan eleverna, eftersom de inte har tillgång till mobilerna
under dagen! Det finns även många andra positiva effekter så som att eleverna
umgås i ett socialt naturligt samspel, rör på sig på rasterna och alla har samma
utrustning gällande pedagogiskt verktyg/dator.

-

Klassindelning inför starten på Tallhagsskolan?

-

Problem med trygghet i 6:ornas korridor?

-

Inget klart ännu hur det kommer att bli med ev. intakta klasser eller nya klasser.
Det beror bl a på hur många elever som väljer att inte börja på Tallhagsskolan.
Vi gör nu nya klasser inför årskurs 7 ht. 2020 på Kalmarsundsskolan.

Vi har satt upp låsskydd på toalettdörrarna i korridorerna för att man ska känna sig
trygg när man går på toaletten. Tyvärr har dessa förstörts av elever och vi har nu
monterat upp nya. Alla vårdnadshavare kontaktas när vi får reda på vilka som
förstör.
På alla föräldramöten behöver lärarna lyfta att vårdnadshavarna måste prata med
sina barn om hur man beter sig i klassrum och på toaletter.
Det är stor skillnad för eleverna att börja åk 4 med många förändringar, nya klasser,
nya lokaler och nya lärare. Det gör att vi nu varje år har fritidspedagoger som följer
med från åk 3 till åk 4.

-

Har vi planer på att införa faddersystem för att öka tryggheten?

-

Nästa möte vt 2020, 5 maj kl. 18:00-19:30

Har diskuterat bland kollegorna men inget som är genomfört.
Finns många olika tankar kring detta. Trygghetsgrupp finns på varje stadie.

Presentation av det första utkastet till ”Nya Kalmarsundsskolan 2021”

