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Föräldraråd för samtliga förskolor och skolor på
Hertsön
Lokal : Hertsöskolans aula
Närvarande: Louise Larsson rektor Hertsöskolan 7-9, Gunilla Lundström rektor
Svedjeskolan f-3/ Hertsöskolan 4-6, Eva Eriksson fskchef Ängen Norrgården,
Hertsölund/Lillstrand, Anneli Fagerstedt fskchef Dungen/Snömannen, Göran
Rönnkvist rektor Ängskolan f-6, Elisabeth Gisslén kurator, Eva Britt Granström,
Moona Pontén Svedjeskolan, Marina Sundbaum, Christina Grönberg – Andersson
lärare Hertsöskolan, Viveka Larsson lärare Hertsöskolan, Magnus Lindberg
Hertsöskolan, Christina Kero skolhandl (vid pennan) samt 23
föräldrarådsrepresentanter från de olika enheterna.

Vi välkomnar alla till kvällens föräldraråd och har en kort
presentationsrunda.
Dagordning:

 Information om förslaget gällande Framtidens skola – remissperiod 7
januari – 20 januari
 Samling i ”bikupor” med respektive föräldraråd för diskussioner kring
förslaget
Kaffe/te paus
 Kort återsamling
 Övriga frågor

1.

Information om förslaget gällande Framtidens skola –
remissperiod 7 januari – 20 januari

Torsdagen den 7 januari presenterades utredningen om Framtidens skola och
ett förslag till förändrad skolstruktur skickades ut på remiss. Förslaget är ett
tjänstemannaförslag som ska behandlas politiskt av barn- och
utbildningsnämnden den 22 februari och av kommunfullmäktige den 4 april.
Rektorerna/cheferna håller en genomgång av detta tjänstemannaförslag och
visar en Powerpoint se bif fil. De synpunkter som finns angående förslaget
kan lämnas in på remiss fram till den 20 januari kl:08:00. Information kring
Framtidens skola finns att hitta på http://www.lulea.se/utbildning-forskola/grundskola/framtidens-skola.html
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Samling i ”bikupor” med respektive föräldraråd för diskussioner
kring förslaget
Föräldrarådsrepresentanterna samlas i mindre grupper (bikupor) för
diskussion kring det presenterade förslaget. Möjlighet till fika erbjuds under
tiden.

2.

Kort återsamling

Några synpunkter som framkom:

-

Förskolan
Arbetskläder till personalen borde prioriteras då det höjer statusen för yrket

-

Det som även togs upp som en synpunkt var kring nybyggandet av en förskola på Hertsön
och där föräldrar tycker att det är för stort med 6 avdelningar. Ingen bra verksamhet för
barnen ansåg de.

-

Grundskolan
Möjlighet att förhandla löner attraherar lärarna till att söka lärarjobb
För och nackdelar finns med stora enheter inom skolan.
Fördelar med stora enheter då de kan bygga en egen personalstyrka med
egna personalpoler. Nackdelar - stora grupper kan vara jobbigare för vissa
barn/elever.

3.

Övriga frågor

De beslut som kan komma att tas i Kommunstyrelsen den 4 april utifrån detta förslag kan
påverka att ansökningsprocessen till förskoleplats startar senare än vanligt.

Vi tackar för visat intresse och avslutar mötet!

