Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-11-24
Närvarande: Ulrika Kallin, Ulrica Artursson, Frida Gustafsson, Josefine Jagersjö, Anette
Nilsson, Christian Stjärnerud, Annelee Hillman Ärje, Thorild Hallabro, Christian Jansson,
Pelle Blohm, Lina Tholvin, Merja Laaksonen, Jane Jensen, Therése Göras, Maria Johansson,
Eva Johansson, Tobias Bohman, Lisa Axelsson, Karin Berggren, Suzanne Larsson, Sandra
Oskarsson, Annika Jonsson, Malin Arvidsson, Charlotte Ahremark, Stina Danielsson, Birgitta
Thorell, Angelina Edenvik
1. Mötet öppnas
2. Till justerare valdes Frida Gustafsson och Ulrika Kallin
3. Diskussion kring skolbussen
Per-Olof Lövgren bitr rektor i Dalsjöfors och bussansvarig. Paul Ränk från Sohlbergs
buss är inbjudna till mötet. Paul berättar om den upphandling som Borås Stad nu
skött, där de begärt in offerter per tur. Detta innebär att det i vissa fall kan bli flera
bussbolag som kör, beroende på vilka som lämnar bäst pris på olika turer. Sohlbergs
bussar har totalt 42 bussar och har i och med de nya turerna till Äspered nyanställt
flera chaufförer. Chauffören som kör bussen på mornarna anser att det fungerar bra nu.
Paul uppmanar dock alla att anteckna tid och plats om något har inträffat, då är det
lättare för bussbolaget att lösa problemet.
En förälder berättar att hennes barn blir avsläppt 1,6 km hemifrån på 70-väg. Detta är
inte acceptabelt! Bussbolaget säger att det beror på att de när de kommer med stor
buss inte kan vända där. Bussbolaget ska titta på nya möjligheter att vända längre fram
så att eleven slipper gå så långt, eller om det går att lösa att det alltid kör en liten buss.
Per-Olof tar ansvaret för att meddela föräldern när detta är löst, och lovar att det ska
vara ske innan jul.
En förälder uppmanar chauffören att vara lite mer pedagogisk med barnen. Frågan om
tidsschemat lyftes, då en del barn kliver på bussen väldigt tidigt på morgonen och
därmed är på skolan väldigt tidigt.
4. Diskussion med verksamhetschef Eva Andersson och placeringsassistent Inger
Larsson
Kommunens skyldighet är att se till att våra barn får en placering i barnomsorg i
kommunen, inte nödvändigtvis i hemorten. De senaste åren har Äsperedsskolans
elevantal minskat medan förskolans elevantal har ökat. På grund av detta tillkom
lösningen med Bamsegruppen i nuvarande lokaler. Lokalförsörjningskontoret har varit
ute och tittat på lokalerna och de anser att lokalen är för liten för den verksamhet som
bedrivs av Bamsegruppen idag. Lokalförsörjningskontoret och Eva Andersson har
pratat med kommundelschefen om olika lösningar på detta problem, bl a paviljonger,
lägenhet i bottenvåning av hus mm. Eva anser att den nya lösningen ska ligga i nära

anslutning till Äsperedsskolan och förskolan. Eva vill gärna ha hjälp av en grupp
engagerade föräldrar för att tillsätta en arbetsgrupp kring detta. Frida Gustafsson,
Ulrica Artursson, Anette Nilsson och Ulrika Kallin anmäler sitt intresse till att vara
med i denna grupp. Planen är att den lokalfrågan kring Bamsegruppen ska vara
långsiktigt löst till augusti 2011, eftersom Bamselokalen inte är lämplig att bedriva
verksamhet i för så många elever. Däremot måste man komma fram till en kortsiktig
lösning så snart som möjligt, för de barn som går på Bamse idag. Anne-Marie ansvarar
för att informera föräldrar till barn i Bamsegruppen om att lokalen inte är lämplig för
den verksamhet som bedrivs där idag, samt vilka lösningar som finns på problemen.
Berörda föräldrar och Anne-Marie sätter sig tillsammans i en arbetsgrupp.
Föräldrar frågar om det kan vara aktuellt med en utbyggnad av Äsperedsskolan? Eva
svarar att det inte är aktuellt i dagsläget, med tanke på att skolan har haft 100 elever
innan och nu har 60 – 70 elever. Däremot kan en ombyggnad vara aktuell.
Inger Larsson går igenom hur det ser ut med barn som ska placeras i kommunen
framöver. Vissa föräldrar har tackat nej till placering av deras barn i annan ort för
januari 2011 och till dessa måste de lösa plats i Äspered till augusti 2011. Inger
berättar att det görs en genomgång av antal barn görs 2 ggr per år. 1 oktober och 1
april. Till hösten 2011 ska 20 nya barn ha plats i förskoleverksamheten.
Eva förklarar lite kring vad volymtimmar innebär. En heltid = 37,5 timmar = 18
platser. Om vissa barn i gruppen inte har en heltidsplats innebär ju det att de under
vissa dagar eller del av dagar är betydligt fler än 18 barn på en avdelning. Några
föräldrar poängterar att om fler föräldrar som idag har barn som går 15 timmar per
vecka på förskolan, väljer att gå upp i heltid och lösa barnomsorgen för det mindre
barnet på annat sätt än genom placering på annan ort, får ju detta till konsekvens att
antalet volymtimmar på avdelningen ökar. Eva berättar också att det i Äspered är en
snittnärvaro på barnen på ca 70%. En fråga framförs till Eva om det finns planer på
att ändra tanken med volymtimmar? Eva har inget svar på detta i nuläget, men olika
kommundelar räknar på olika sätt. Hon säger dock att det kommer att fattas politiska
beslut på stora frågor som handlar om likställdhet framöver.
Trandared, Brämhult och Dalsjöfors går ihop i en stadsdelsnämnd i januari. Eva
berättar att det under 2011 ska arbetas fram en gemensam plan för vilka regler som ska
gälla avseende fördelning av antal timmar i barnomsorgen per dag för 15timmarsbarnen.

5. Föregående mötesprotokoll:
•

Internetföreläsning – Birgitta Thorell har pratat med rektorn på Tummarpsskolan
och de är intresserade av att anordna en föreläsning tillsammans med oss, men till
detta vill han ha 2 personer som kan hjälpa till med att hitta sponsorer etc. De

föräldrar som är intresserade av att hjälpa till med detta, hör av er till
föräldraföreningen. Lisa Axelsson berättat att det i Sandared finns en IT-pedagog
som hållit föreläsningar till föräldrar och barn om internet. Lisa har arbetat
tillsammans med denna pedagog och återkommer med hans kontaktuppgifter.
•

Spolning av isen – Annika Jonsson vill gärna ha hjälp med att spola och skotta
isen. Isen spolas morgon eller kväll. 7 – 8 spolningar krävs för att det ska bli en
åkbar is. Sedan måste den skottas fri från snö, mellan spolningarna. En 4-hjuling är
ok att använda till skottning. Annika meddelar att det finns 2 inköpta snöslädar på
skolan som får användas till skottningen.
Skolan skriver med en uppmaning på veckomeddelandet om att föräldrar som är
intresserade av att hjälpa till med isen ska ringa Annika.

6. Aktuella frågor/ information till / från förskolan:
Pedagogerna önskar återkoppling om avslag / bifall på äskningar med en motivering
till beslutet. Föräldraföreningen tar till sig detta och lovar att bli tydligare i detta.

7. Aktuella frågor till rektor, pedagoger i skolan/ förskolan /fritids:
•

Föräldraföreningen har frågat skolan om det finns ett intresse av att dela kostnaden
för inköp av klaffbord tillsammans med föräldraföreningen. Anne-Marie säger att
det tyvärr inte finns några pengar till detta idag. Det finns inte heller direkt någon
plats att förvara bord på skolan.

•

Föräldraföreningen har ställt frågan om hur NO-undervisingen ser ut i skolan. Hur
många labbar / experiment görs per läsår? Lisa Axelsson svarar att det inte finns
något sagt om att eleverna ska ha ett visst antal labblektioner på ett läsår. Men hon
meddelar också att 4:an och 5:an gör en del experiment i NO och Suzanne Larsson
säger att det förekommer en del experiment även i 1:an, 2:an och 3:an men att det
är på en väldigt grundläggande nivå. Pedagogerna kommer sätta sig in i den nya
läroplanen och kursplanen som kommer 2011, där bl a teknik kommer att bli ett
eget ämne. Kan vi som föräldraförening hjälpa till på något vis? Kanske sponsra
med pengar?

8. Övriga frågor:
•

Julfesten anordnas av klass 5. Klass 5 fixar med bord, ställer upp och gör i ordning
inför uppträdande och fika. Tobias B har ansvar för att barnen ska lära sig ett antal
ringlekar och sånger. Lotteri med direktdragning kommer att finnas.

•

Respektive klassföräldrar inom förskolan anordnar insamling av 30,- per barn för
sin klass och Bamses klassrepresantanter (Malin Sätterskog, Johanna Eriksson) tar
sedan ansvar för att köpa en present till alla pedagoger på förskolan. För 0:an –
6:an anordnar resp klassföräldrar insamling av 30,- per barn för sin klass. Sedan tar
3:ans klassföräldrar (Birgitta Larsson och Maria Nilsson) ansvar för att köpa en
present till pedagoger, fritids, städ och kök.

9. Aktuella äskningar:
•

•

•

Vad gäller kulturupplevelser beslutas att dessa äskningar kan skickas per mail till
Birgitta Thorell. Hon återkopplar till övriga i styrelsen och ger avslag eller bifall
via mail inom 2 dagar.
Vid förra FF-mötet gav vi avslag på Bamses / Tranans / Storkens äskning om 50,per barn för en julklapp. Vi omprövar beslutet eftersom vi förstod att
avdelningarna hade räknat med dessa pengar och kände att de inte kunde lösa det
på något bra sätt. På grund av detta bestämmer vi att de i år får 20,- per barn men
att de till nästa år får lösa detta själva. Ett förslag är att tomten gör något
tillsammans med barnen, eller att barnen får lämna sin önskelista till tomten.
År 6 äskar om 2 basketkorgar – Anne-Marie meddelar att det finns basketkorgar
från Dannikeskolan som vi kan bli vid. Vaktmästaren ska bara undersöka att de
passar på stolpar som finns på Äsperedsskolan. Anne-Marie återkommer med
besked om detta vid FF-mötet i februari. Om de inte passar beviljar
föräldraföreningen äskningen, med en maxkostnad av 2000,-. Det är viktigt att
basketkorgarna kommer upp tidigt under våren, senast i början av mars.

10. Mötet avslutas

Mötessekreterare
Malin Arvidsson

Justeras

Justeras

Frida Gustafsson

Ulrika Kallin

