
Föräldraråd 190325 

 

Birgit informerade från förskolan 

 

1 juni går Birgit i pension. Efterträdare är inte klar ännu. 

 

Nyrekrytering av förskolelärare är igång. Många sökande till de två lediga platserna. 

 

Även förskolan har fått besparingskrav på sig. De får en minskad budget med 4 miljoner, 

mycket pga minskade barngrupper till hösten. 

 

Köket på förskolan ska renoveras. De ska kunna servera 150 personer. Idag har de kapacitet 

för 80 personer och det är i dagsläget ca 105 barn i verksamheten. 

Köket kommer att byggas ut mot parkeringen och ny parkering kommer bli på höger sida efter 

infarten (i den lilla skogsdungen)  

 

Utbyggnad av förskolan permanent (istället för moduler) har fått stå åt sidan för renoveringen av 

Tråvad/Larv. Beslut om Tråvad/Larv tas upp i bildningsnämnden vecka 13.  

 

Allan informerade från skolan. 

 

Besparingskraven på skolan är komplicerad att genomföra men det finns en långsiktig plan för 

att försöka nå de krav som ställs. 

 

Nästegårdskolan har en hög andel behöriga lärare.  

Tjänster kommer att utlysas i höst. De lärare som är obehöriga kan inte få anställning mer är 

terminsvis.  

 

Högstadiet har ett väldigt pressat schema. Detta pga dåligt planerade skolskjutsar.  

Nuvarande upphandling är inne på år 2 av 3+2 (3 obligatoriska med möjlighet till att förlänga i 2 

år) 

Denna frågan tar föräldraföreningen vidare till bildningschefen. 

 

Ny rektor för de äldre barnen är Annika Berg Svensson och för de yngre barnen Kristina Artig. 

De börjar sin anställning den 20/5. I och med detta avslutas biträdande rektor Annas 

anställning. 

 

Vi fick se ritningen över den tänkta skolgården. Det är budgeterar 2 miljoner per år i 3 år. 

Vi fick även ta del av tidsplanen för detta. 

 

Matsalen håller på att renoveras just nu. Invigning kommer ske den 17 maj. Logistiken har 

fungerat bra under tiden för renoveringen. 

 

Bullermätning har gjorts i matsal och klassrum och en OVK görs regelbundet. Protokoll för detta 

finns hos tekniska om man önskar ta del av informationen. 

 

Nästegårdskolan har nu fått en kurator på heltid. Tidigare hade vi två kuratorer som delande på 

tjänsten. 

 



Skolan har haft ett projekt där två st buss/rastvakter har funnits på skolan. Dessa tjänster 

kommer att avslutas 21/4 då projektet är slut. 

 

Mobilpolicy efterfrågas av föräldrar och föräldraförening. Just ju finns det en policy men den följs 

inte. Kan vi få med policy i Grönabladet? 

 

Vår nya skolsköterska Helena Garström presenterade sig. 

Fr.o.m. hösten 2019 kommer det att krävas läkarintyg för specialkost kommunens skolor. 

 

Mats informerad från Föräldraföreningen. 

Styrelsen har innan dagens möte träffats och diskuterat frågor och situationer. 

Dessa har sammanställts och vidarebefordrats till Allan och Birgit som de redovisat enligt ovan. 

 

Lappar/info från Vuxna på stan delades ut. 

 

Projektet skärmtid är nerlagt. 

 

Dialogforum. 

Info från förra Dialogforum gicks igenom. Protokollet finns att läsa på kommunens hemsida. 

 

Vid protokollet: 

Sandra Stridh 

 


