
Föräldraråd Glömminge skola 20210216

Närvarande från skolan: Märta Permudd (rektor), Maria Keinwall (biträdande rektor)

Närvarande föräldrar: Lisa Alm (F), Marie Salebäck (F, 3), Lisa Höglund (F), Josefin Sörman (1), Martin

Olsson (1), Katarina Larsson (2), Elin Arnell (2), Frida Larsson (3), Lina Roslund (3) Anna Carin Pålsson

(4), Lars Petersson (5), Anna Karlsson (5), Christina Herrmansson (6), Hanna Rydén (6), Victoria

Vestman (6), Annika Tobiasson (6)

1. Föregående protokoll

Väg 136 – skolan har ingen ny information från kommunen att förmedla.

Stora klasser – skolan har arbetat fram en lösning för årskurs 4 som gör att antalet helklasser

minskats kraftigt. Även i årskurs 5 har skolan givit mer resurser till fler lektioner i halvklass.

Modellen med stora klasser kommer skolan arbeta vidare med och Märta och Maria påtalade

fördelarna med att pedagogerna kan dela in årskursen i olika grupperingar beroende på vilket

stöd olika elever behöver i de olika ämnena.

En utvärdering kommer att göras i slutet av vårterminen. Märta välkomnar att utvärderingen görs

både med elever, personal och föräldrar. Ju fler perspektiv desto bättre.

Skolan har även arbetat fram en översikt för bättre resursutnyttjande av lokaler så att det blir

tydligt vilka lokaler/salar som är lediga olika lektioner. Ett schema finns nu vid varje lokal/sal som

visar när det är ledigt.

Lokaler och ventilation – skolan har tidigare äskat pengar för att utveckla ett effektivare

ventilationssystem. Skolan kommer återigen äska pengar för detta behov.

Hemkunskapen – har varit förlagd på skolan med undervisning på distans under pandemin. Beslut

om hur det kommer att vara från sportlovet och framåt tas den 17 februari. En lösning kan vara

att elever från Glömminge resp. Gårdby får olika veckor så att inte elever från skolorna blandas.

Kan även bli att man fortsätter som nu dvs på distans.

Undervisning via länk – ta upp det med respektive lärare vid behov.

Matbespisning – skolan har tagit upp med matsalspersonalen att alla tar i samma

uppläggnings-bestick/smörknivar i matsalen. Matsalspersonalen har svarat att de följer de

direktiv som de har från sina chefer på kostenheten.

2. Bussarna

Skolan har fått information om att det finns problematik kring bussarna/skolskjutsarna. Skolan

har inte något att göra med skolskjutsarna och har fört informationen vidare till kontaktpersonen

på kommunen. Rektor uppmanar också föräldrar att höra av sig till kommunen angående



problematiken. Kontaktperson är Susanne Rydqvist 0485-471 76, 072-54 47 176,

susanne.rydqvist@morbylanga.se.

3. Övriga punkter

Nuläge - Rektor informerar att Glömminge skola har 100% utbildad personal. Bemanningen med

assistenter och lärare i studion fungerar bra. Skolan har varit förskonade ur ett

pandemi-perspektiv, både för lärare och elever. Barnen är duktiga på att följa de regler som gäller

och föräldrarna är bra på att hålla barn med symptom hemma.

Ledighetsansökningar - Rektor har reagerat på det stora antalet ledighetsansökningar som de tar

emot och uppmanar föräldrar att verkligen tänka igenom om ledigheten är nödvändig. Enligt

rektor bryter skolan mot skollagen vid varje ledighet då de ej kan tillgodose den undervisningstid

som eleven har rätt till. Ledighet ska endast sökas för speciella tillfällen enligt rektor.

En förälder opponerade sig mot formuleringen att det bryter mot lagen, utifrån den information

som finns på Skolverkets hemsida.

Lärarna i Glömminge har på egen hand rätt att ge ledigt upp till 9 dagar, vilket är fler dagar

jämfört med andra skolor.

Vid nationella prov ges ej ledighet. Nationella proven är inställda för årskurs 6. Det är upp till varje

lärare att istället t ex genomföra gamla prov för att få en indikation till betygssättningen.

Ny bestämmelse vid ledighet, pga pandemin: vid utlandsresa måste man vara hemma även en

vecka efter hemkomst. Gäller såväl anställda som elever i kommunen.

Planeringen inför ht-21 är i startfasen. Skolan har än så länge inget att rapportera. De har heller

ingen information om budgeten etc. Just nu är antalet elever som ska börja F-klass till ht 26 st.

Parkering – skolan har inte fått någon feed-back än på sitt påpekande att man inte vill att

bussarna ska köra in på parkeringen.

Fult/ovårdat språk – både föräldrar och elever har uppmärksammat ett grovt språk från elever på

skolan (på skolskjutsarna/parkeringen). Detta har även kommit upp i elevrådet. Skolan har tagit i

det och det är viktigt att även föräldrar tar sitt ansvar för att sätta gränser/få sina barn att förstå

vad som är ok och inte ok i hur man uttrycker sig.

Idrottshall – en förälder har lyft till politiken att skolan måste få en idrottshall. Den gymnastiksal

som finns idag är helt otillräcklig för att möta skolans och föreningslivets behov. Både

föreningslivet och skolan behöver påtala behovet för politiken. Rektor instämmer i att detta är ett

prioriterat förbättringsområde.
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Två föräldrar lyfter att barnen i årskurs 6 inte duschar efter idrotten pga att det är smutsigt och

ofräscht samt att det inte finns tid för att duscha. Bitr. rektor påtalar att tiden ska finnas. Rektor

har varit och tittat och just då var det städat. Skolan och föräldrar är överens om

uppfräschnings-behovet av idrottshall och dusch/omklädningsutrymmen.

Allergi – det finns en elev på skolan som är mycket känslig för dofter. Användningen av parfymer

och deodoranter upplevs ha ökat. Skolan uppmanar föräldrarna att informera sina barn om att de

inte ska använda starka dofter. Information ska gå ut i veckobreven.

4. Nästa möte

Skolan planerar för ett nytt föräldraråd i slutet av terminen.

Vid protokollet

/Anna Carin Pålsson


