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Sollefteå kommun

Minnesanteckningar för Vallaskolans samrådsmöte 170209
Närvarande: Håkan Byström, Anna-Lena Brantholm Lööw, Camilla Tarberg,
Sofie Kristoffersson, Susanne Dahlin, Harriet Johansson, Malin Leiknes,
Pernilla Bergman, Ann-Christin Nilsson
1. Mötets öppnande (av rektor eller biträdande rektor)
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av mötessekreterare
Anna-Lena
5. Föregående minnesanteckningar
Håkan går igenom föregående protokoll. Lägges till handlingarna.
6. Påförande av övriga frågor
7. Rektors punkter
*Rapport vad gäller delning av Vallaskolan och följder därav
Någon form av beslut skulle tas i januari i skoldelningsfrågan. Detta har inte gjorts på
grund av försening av lokalutredningen. Inriktningen är att delar av nuvarande 7-9 flyttas
till annan enhet. Nipan finns som ett förslag. I mars ska inriktningsbeslut tas i
Kommunstyrelsen. Konsekvensbeskrivning ska göras från skolan.
Fråga från förälder om det finns andra verksamheter som skulle kunna flyttas. Inget som
ledningen fått till sig, men däremot har skolledningen försökt framföra att man gör en
grundligare utredning.
Resonemang förs kring hur en delning kan påverka hur lärare ska undervisa.
Möjlighet finns för medborgare att uttrycka sig i skoldelningsfrågan via kommunens
hemsida.
Anledningen från början till att dela skolan grundar sig på trångboddhet, måluppfyllelse,
trygghet och studiero, lärmiljöer.
*Sjukskrivningar och VAB bland personalen
Många sjukskrivningar och VAB bland personalen. Skolan har i stort sett lyckats tillsätta
vikarier, men det kan vara bra att känna till.
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*”Oroligt” på mellanstadiet
Håkan informerar om mindre konflikter främst bland flickgrupper i 4-6, just nu mest i åk
5. Kuratorer och mentorer jobbar med detta. Information har även gått hem till
vårdnadshavare. Berörda vårdnadshavare är involverade.
*Lärmiljöer
Inriktningsbeslut har fattats vad gäller upprustning av ute- och lärmiljöer. Förvaltningen
har fått i uppdrag att göra en investeringsplan vad gäller lärmiljöer i kommunens skolor
som är mest eftersatta.
Håkan har gjort studiebesök vid olika skolor för att få uppslag till hur det skulle kunna
utformas ur ett pedagogiskt perspektiv.
Hur ser möjligheten ut för elever att få terminalglasögon ställs som fråga. Camilla
redogör för vilken bestämmelse som utfärdats av regeringen vad gäller bidrag till linser
och glasögon finns för detta. Läs mer på:
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/02/fragor-och-svar-om-bidrag-till-glasogon-for-b
arn-och-unga/
Resonemang om hur goda lärmiljöer kan utformas, varierad möblering i klassrum;
ståbord, bord för grupparbete.
8. Övriga frågor
Frånvarorapportering - sms-funktionen fungerar inte korrekt. Anna-Lena kontaktar
Anna-Karin Kjelltoft på IT om detta.
Polisen på skolan. Anna-Lena redogör för två tillfällen när polis tillkallats. För
Vallaskolan finns en särskild kontaktperson/ polis som skolan kan vända sig till.
9. Nästa möte
Torsdag den 6:e april kl 18.00-19.30, A 18. Önskemål om att bjuda in John Åberg till
nästa möte.
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