
Skolrå dsmo te 2015-09-21 Jumkils skolå 

Deltagare, Stefan Jakobsson rektor, Johanna Hinderson lärare, Roger Mård f-klass, Björn Karlsson åk 

1-2, Inger Wärnsberg åk 4, Lotta Olsson åk 5, Maria Brundin åk 6. 

1. Deltagare i skolrådet.  

 Stefan informerar om att skolrådet är en kanal för samarbete mellan skola och hem 

och är enbart till för vårdnadshavare. 

 

2. Lägesrapport från Jumkils skola 

 Elevtalet ökar (81) varav 45 barn på fritids. Ekonomin är sund och två nyrekryteringar 

har gjorts under sommaren. Dels Susanne Löfstrand som arbetar som assistent och 

på fritidshemmet, dels Annelie Lundgren som arbetar som kurator. 

 

3. Arbetet på skolan. 

 Stefan informerade kort om det utvecklingsarbete som bedrivs i klassrummen där 

syftet är att undervisningsprocessen ska bli oberoende av den som undervisar. 

Arbetet kommer att pågå hela läsåret. 

 

4. Lågstadiesatsningen 

 Stefan berättar om hur man tänkt (så långt) att använda de pengar som kommer att 

skjutas till åk f-3 i form av lågstadiesatsningen. Tanken är att pengarna ska användas 

för att förbättra skolans resultat och därför kommer en pedagog i första hand 

försöka rekryteras till skolan. 

 

5. Lägesrapport från Åkerlänna skola. 

 Minskat elevtal (39) elever varav 18 elever på fritids är bekymmersamt. Under 

hösten 2016 kommer inga elever att börja i förskoleklassen vilket leder till att skolans 

elevtal sjunker ner mot 30 elever. Skolan kommer framöver att behöva inleda ett 

samarbete med en annan skola. 

 

6. Hem och skola. 

 Det finns i nuläget inga representanter för hem och skola. Vissa frågor som tidigare 

varit aktuella i Hem och skola kommer nu tas upp i skolrådet. 

Hur det nu blir med t.ex. luciafirandet på kvällen som tidigare skötts av hem och 

skola? Kan detta bli en uppgift för klassföräldrarna? Johanna inventerar 

klassföräldrarna i de olika klasserna och återkopplar till Inger. 

 

7. Mail och telefonnummer till skolrådsreprentanter. 

 Stefan skickar mail till alla skolrådsrepresentanter så alla medlemmar i skolrådet kan 

få varandras mail – och telefonnummer i händelse av förhinder. 

 

8. Nästa möte. 

 Nästa ordinarie möte måndag 2/11 klockan 17.30–18.30. 

 Observera att skolrådet träffar utbildningsförvaltningen och skolfastighetsbolaget 

tisdagen 29/9 klockan 08.00 i Jumkils skola. 


