
Skolrå dsmo te 2016-01-25 

Deltagare: Stefan Jakobsson rektor, Maria Eriksson Ekholm, Roger Mård f-klass, Björn Karlsson åk 1-2, 

Inger Wärnsberg åk 4. 

Frånvarande: Maria Brundin åk 6, Lotta Olsson åk 5. 

1. Genomgång av föregående protokoll. 

 

2. Öppet hus 

 Tiderna för öppet hus kritiserades eftersom man menade att de låg på dagtid och man 

var tvungen att ta ledigt del av dag för att komma och besöka skolan. Rektor menade att 

öppet hus främst var avsett som ett komplement till de vårdnadshavare som planerade 

att eventuellt söka till förskoleklass i Jumkil under hösten 2016.  

Att förlägga öppet hus till dagtid har även syftet att så långt som möjligt förlägga 

verksamheten inom personalens arbetstid. 

 

3. Evakueringen 

 Önskemål om mer information framfördes. Just nu inväntar skolan resultatet av skolvalet 

som genomförs mellan 15-31/1. Sammanställning av elevansökningar 

(antagningsenheten), överklaganden mm innebär att valet slutligen är klart i början av 

mars. 

Utgångspunkten är att eleverna i åk f-5 fortfarande tillhör Jumkils skola men 

verksamheten under en period blir förlagd till Bälinge skola. Det betyder att skolan flyttas 

i sin helhet (åk f-5) tillsammans med befintlig personal från Jumkil. Under januari har 

rektorerna på Jumkil och Bälinge träffats och med utgångspunkt från dagens elevtal med 

bl.a. möjliga ansökningar till förskoleklassen hösten 2016 tittat på flera olika förslag att 

organisera verksamheten på Bälinge. När skolvalet slutligen är klart kommer 

organisationsförslaget diskuteras med fackliga företrädare därefter med den personal 

som arbetar på respektive skola. Rektor räknar med att under senare delen av våren 

kunna skicka ut mer detaljerad information till vårdnadshavare kring hur 

evakueringslösningen kommer att se ut för varje klass och hur skolskjutsarna kommer att 

fungera. 

Skolrådet framförde även önskemål om mer information om hur byggplanerna 

framskrider och hur tidplanen för detta ser ut. Rektor framför detta till skolfastigheter. 

 

4. Nästa skolrådsmöte 

 2016-02-29 18.30 i Jumkils skola 

 

Stefan Jakobsson, rektor 


