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Ekonomi
Resultatet för 2012 slutade till slut på 47 tkr i överskott. Vi har lagt budget för 2013
som i år är mycket ansträngd på grund av b. l a. att man sänkt socioekonomiska
bidraget samt verksamhetsstödet med 7 %. Detta kan komma att innebära
neddragningar på personalsidan. Vi har presenterat ett organisationsförslag som ska
samverkas inom kort. Därefter kommer tjänstefördelningen att läggas.
Frågor från föräldrarepresentanter:
 Hur fungerar hanteringen av den fasta telefonen på fritidsavdelningarna?
- Svårt för personalen att svara under verksamhetstiden.
 Föräldrarna upplever att det ibland är svårt att få tag på personalen på
fritidshemmet när verksamheten är igång.
- Vi ser över rutinerna för att se om det kan förbättras.
- Man kan alltid ringa till skolans expedition om man inte får tag i
personalen.


Kommer det att ske en utvärdering av organisationen på mellanstadiet?
- Vi, lärare och skolledning utvärderar organisation och arbetssätt
efter varje termin.
- Det var i huvudsak lärarna som fick avgöra vad de tyckte kunde
vara bäst och det är också de som utvärderar sin verksamhet.
- Fyrorna är 25 elever i varje klass och femmorna är 17 och 18. Vi
beslutade att inte slå ihop femmorna utan låta de vara små, vilket vi
fortsätter med i höst om inga fler utflyttningar sker. Vi har i detta
arbetslag 4 lärare, en resurspedagog samt ytterligare en resurs på 50
%. Man brukar räkna att 20 elever betalar för en lärare, vilket
betyder att man har sett till att det finns bra med resurser i årets 4-5.

Varför har Klubben inte öppet på sommaren? Hur fungerar det med att bara
en personal där?
Vi stänger Klubben på sommaren på grund av att de ekonomiska ramarna inte tillåter
ett öppethållande denna sommar. Pengen man får för varje inskrivet barn i
klubbverksamheten är låg. Om man inte ser någon lösning för sitt barn under
sommaren kan man ansöka om att få ha sitt barn i fritidshemmets regi. Detta bör man
i så fall ansöka om i god tid. Frågan uppkom om det sker det någon satsning i
stadsdelen på 10-12 åringarna? Förslaget kom att man skulle kunna lägga in ett
medborgarförslag från föräldrahåll, för att påverka att en satsning görs på dessa
åldersgrupper. Ett samarbete mellan 3:or och Klubben till hösten diskuteras just nu
på skolan. Då kan det bli möjligt att erbjuda fler aktiviteter både ute och inne för
barnen.
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Skolans framtid
Det har fattats beslut, utifrån en rapport som skrivits fram om skolans framtid, att
inleda en förstudie för att bygga ut/till skolan. Man tittar utifrån ett förslag att göra
skolan treparallellig i F-9 med möjlighet att ta emot 840 elever. Denna förstudie kan
ta ett år eller mer och efter det tar man beslut om huruvida man ska genomföra denna
byggplan. I rapporten föreslår man att skolan ska stå klar till ht-16. Man har lyssnat
på våra önskemål om att göra Söderholmsskolan till en ”magnetskola”.
Personal
I klass 1b är Angelique Habbe ny mentor.
Maria Woxblom är ny mentor efter Hanna Bladh som går på föräldraledighet.
I klass 3b är Nilufer Gűrcan ny resurspedagog sedan sportlovet, hon ersätter Björn
Olsson som återgått till sin tidigare skola efter en tids provanställning.
Den 21/3 tillträder Florineta Alije i klass 1c, Eva Bowerstone återgår då till klass Fc.
Monwar Huda slutar efter sin provanställnings slut, den 22/3.
Erja Luukkonen, samordnande specialpedagog slutar på egen begäran.
Aboni Kazi är vikarie för Belle Höglund under resten av terminen, hon arbetar på
måndagar, tisdagar samt torsdagar.
Öppet hus utvärdering
Den 24 januari hade vi Öppet hus på skola Några föräldrar i föräldrarådet var där och
några röster kring kvällen var följande: ”Bäst hittills”, ”I matsalen var det en trevlig
utställning”, ”Skönt att det inte var så rörigt”, ”Tyvärr var det inte många
utomstående på besök”, ”Bra att man fick chans att prata med alla lärare”, ”Det
behövs mer marknadsföring och tydligare information för att få föräldrar att
komma”.
Övriga frågor
I en klass på lågstadiet har internet använts på ett dåligt sätt kamrater emellan.
Frågan uppkom om skolan arbetar något kring denna problematik. På skolan har en
del klasser börjat arbetat med material från Statens medieråd.
Det uppkom ett önskemål att försöka få hit en politiker för att påverka situationen för
ungdomarna vad gäller fritidsverksamhet på somrarna till exempel. Cecilia Skoog
kontaktar Jan Jönsson och frågar om han skulle vara intresserad av att komma på ett
föräldraråd på vår skola.
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