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Minnesanteckningar för Vallaskolans samrådsmöte 161208
Närvarande: Malin Leiknes 7C, Susanne Dahlin 9F, Per Nilsson 7E, Harriet Johansson
9C, Håkan, Anna-Lena, Camilla
1. Mötets öppnande (av rektor eller biträdande rektor)
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av mötessekreterare
Camilla
4. Val av justerare
Harrieth
5. Föregående protokoll
Anna-Lena går igenom föregående protokoll.
6. Påförande av övriga frågor
7. Rektors punkter
*Rapport vad gäller delning av Vallaskolan
I februari gavs uppdrag att se över organisationen av Vallaskolan pga av ökande
elevgrupper på ca 10-15 elever/år. Förvaltningen har fått i uppdrag att göra en
ärendebeskrivning.
Utskottet hade ett möte där det bestämdes att en lokalutredning ska genomföras.
Den uttalade orsaken för en delning är en upplevd trångboddhet på Vallaskolan.
Utrymmesmässigt finns självklara vinster med en delning. Även ur perspektivet trygghet
och studiero finns mycket att vinna, men ur ett pedagogiskt perspektiv finns en oro för
hur man kommer att kunna garantera två likartade verksamheter utifrån flertalet
perspektiv som t.ex. ett socioekonomiskt perspektiv; hur kommer eleverna att placeras
utifrån upptagningsområden, hur ska personalen ska kunna täcka upp båda verksamheter
behörighetsmässigt etc. Skolan har gjort en konsekvensanalys som ska lämnas in i början
av januari. Analysen pekar på svårigheter att få ihop två likvärdiga verksamheter samt att
bibehålla en god lärarbehörighet.
Rektorer och lärare har kontaktat politikerna för att kunna föra fram sina synpunkter, men
har ännu inte fått möjlighet till detta.
Förvaltningens förslag är att en delning ska kunna komma till skott hösten 2018.
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*Tvålbehållare vid 7-9
På grund av återupprepade sabotage av tvålbehållarna har skolan varit tvungna att
tillfälligt ta bort tvålen från toaletterna. Skolan har nu investerat i behållare av mer
beständigt material som kommer att sättas in så snart som möjligt.
*Behörigheter vid Vallaskolan
64% vid 4-6. Två obehöriga på 4-6 kommer att vara färdig med sin lärarutbildning inom
ett par år.
57% leg, ämnesbehöriga 68 %, vid 7-9. Ytterligare en handfull lärare kommer att kunna
ta ut sin legitimation inom ett-två år. Två av Vallaskolans vikarier har påbörjat sin
lärarutbildning parallellt med sitt vikariat.
8. Övriga frågor
● Väskor till datorerna
Anna-Lena har kollat upp frågan men har ännu inte fått ngt svar på om detta är
möjligt. Vi får återkomma i frågan.
● Sms vid frånvaro
För att skolan ska kunna sms:a ut frånvaro krävs att samtliga vh lämnar in
mobilnummer.
● Arbetsbelastning/Uppgifter för klass 7.
Påpekande om att uppgifterna ligger på en abstrakt nivå som kan vara ogreppbara för
eleverna. Även omfattningen av arbetsuppgifter uppmärksammas. Ett önskemål från
samrådet är att uppgifterna avgränsas och konkretiseras.
● Pisa-undersökning visar på uppgång + att Sollefteå har tagit ett rejält kliv uppåt i
SKL:s rankinglista!
● Oro för obehörighet hos lärare i spanska.
Svårigheter i att rekrytera behörig lärare. Anna-Lena och Maria Molin stöttar upp och
hjälper till med bedömning och handledning. Skolan funderar över hållbara lösningar.
9. Nästa möte
Öppet möte 26/1-17
Vid detta möte kommer protokollet gällande ev. delning att presenteras.

