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Kvänums Energi informerade och bjöd på rundvandring samt god fika. 

 

Birgit Ohliv informerade från förskolan: 

De arbetar hårt för en giftfri förskola. Gifter finns i bl.a. damm, leksaker, 

pysselmaterial, färg, plastmuggar och plastbestick. 

Stor rensning pågår och man väljer noga när man köper in nytt. 

Just nu är det fullt på förskolan i Kvänum, inte en enda plats kvar inför våren 2017 och 

14 st barn står i kö. 

Skolan behöver de lokalerna på Nästegårdskolan som förskolan använder i dag så 

hösten 2017 måste förskolan vara borta från skolans lokaler. 

Önskemålet är nu tre nya moduler att ställa vid Räfsan. 

Skolverket rekommendationer är att man har 9-12 barn per avdelning för barn 1-3 år 

och 12-15 barn per avdelning för barn 4-5 år. 

 

Hannes Berggren informerade från skolan: 

Sylvia, rektor på Nästegårdskolan, är sjukskriven. Hannes är tillförordnad rektor. 

En 100% tjänst som rektorsstöd är ute på annons. Det har även diskuterats om det skulle 

vara två rektorer på Nästegård eller om man skulle ha en biträdande rektor i ställer för 

rektorsstöd. 

Skolan har svårt att rekrytera behörig personal. Just nu är det 4st lärartjänster som är 

vakanta. 

Även skolan är trångbodda då flera klasser på låg och mellanstadiet blivit 

tvåparallelliga.  

 

Övrigt informerades det om att det rådet nötförbud på skolan och att det ska komma upp 

lappar på alla dörrar med info om detta. Även att det går ut info i samband med bl.a. 

Moviekidz och annan uthyrning av gympasal och bad. 

No-salarna renoveras och även duscharna vid gymnastiken. 

Skolan ska vara gratis för alla och insamling till klassresor mm ska inte ske. 

Rastvakter- idag går utbildade lärare rastvakt. Kan man omfördela detta?  

Kamratstödjare ska finnas på plats på högstadiet två dagar per vecka.  

Håltimmarna har detta läsår tyvärr blivit långa och skolan har ingen möjlighet att 

erbjuda aktivitet/läxhjälp under denna tid.  

Lisbeth Larsson har nu fått rollen som klassmentor och det finns önskemål om fler 

liknande roller på skolan.  

Konstverket på framsidan sköts enligt önskemål från konstnären. Önskan är att det ska 

vara lite vildvuxet runt om - men hur vill samhället/skolan ha det???? 

Det är väldigt trångt i omklädningsrummen för fritids/förskoleklass. Det finns ingen 

plats att sätta upp fler hyllor så just nu har man löst det med att Åk1 får ha kvar sina 

ytterkläder vid sitt klassrum.  

 

Vid protokollet:  

Sandra Stridh  

 


