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Vi började mötet med en presentation samt att Kenneth N och Kent berättade
lite om förändringar och tydliggörande i ansvarsfördelningen inom kommunen
vad gäller skolan.

Ytterst har skolverket och skolinspektionen ett övergripande ansvar.
Skolfrågorna ligger i första hand på produktionsstyrelsen när det gäller
kommunala skolor i Österåkers kommun. Varje rektor ansvarar för sin skola.
Skolnämnden har ett övergripande ansvar för alla skolor, kommunala och
fristående, i kommunen.
När det gäller friskolor är skolorna själva huvudmän.

# När det gäller förstelärare och vår fråga om den planerade utökningen av
dessa tjänster kommer att äga rum så har det blivit så, det kommer att från och
med höstterminen-15 att finnas 53 stycken förstelärartjänster i de kommunala
skolorna i Österåkers kommun. Kommunen har också beslutat att antalet
förstelärare är permanent. Förstelärartjänsterna gäller inom hela kommunen i de
kommunala skolorna, inte bara på en skola, men produktionsstyrelsen har ändå
en övergripande koll på att fördelningen av förstelärarna är någorlunda jämnt
fördelad över de olika kommunala skolorna i kommunen. Vilka individer och
ämnen som är aktuella kan, på grund av personalrörlighet i kombination med
skiftande behov, variera i tid.
Vi talade här också om uppfattningen som åtminstone en del av oss föräldrar har
hört om att det är större skillnader mellan resultat i nationella prov och betyg,

där betyget då är högre än resultatet, inom friskolorna än i kommunala skolor,
men när det gäller detta sade Kenneth N att man inte kan säga att det är så.
# Angående frågan om skolportal och hur stor del rektor själv kan påverka
omfattningen av användandet i ”Dexter” så är det fortfarande så att
frånvarorapporteringen är den enda obligatoriska delen. Det kommer efter
sommaren att starta ett gemensamt arbete kring IT-frågor inom den kommunala
skolan, en ny IT-chef kommer att tillsättas, med ”skol-IT-bakgrund som chef”.
Produktionsförvaltningen kommer att i lite större utsträckning engagera sig i
frågan och det kan ske en ändring i ”skolportalsfrågan”, även om rektor också
fortsättningsvis kommer att ha mycket att säga till om.

# Mattesatsningen har gått bra berättade Kenneth N och Kent. Det har
egentligen varit två satsningar på matematik, en är ”Pisa-15” från SKL, Sveriges
Kommuner och Landsting, en nationell satsning och den kommer att avslutas
med ett möte, för de kommuner som varit med i Stockholms län (inklusive
Strängnäs), i Österåkers kommun våren-16.
Den andra satsningen är ”Mattelyftet”, en satsning från staten och där samtliga
kommunala skolor i Österåker deltagit. Denna satsning på matematik avslutas
stegvis. Den började också vid olika tidpunkter för olika skolor.
Kent och Kenneth N sade att mattesatsningarna i Österåkers kommun har gjort
en markant skillnad i positiv riktning när det gäller elevernas
matematikkunskaper.
Det planeras i kommunen med start hösten-15 ett ”Läslyft”, likt ”Mattelyftet, för
kommunala skolor där satsningen ligger på Svenska och den kommer att gå till
på ett liknande sett som ”Mattelyftet”.

# Det är för närvarande inte aktuellt med något anbud att ta över driften av
någon av kommunens idrottslokaler.
Underhållningspengen för idrottslokaler är oförändrad.
När det gäller fördelningen av de 4 miljonerna från Armada som går till de
lokaler kommunen hyr av Armada fördelas de av Petronella Kirchner, ansvarig i
frågan på Armada, Kent Henningson samt en fastighetsekonom.
När det gäller ansvaret för kommunens idrottslokaler är det produktionsstyrelsen
som ansvarar för driften av dessa.
Det finns ingen speciell åtgärdsplan för städningen av kommunens
idrottslokaler. Efter flera exempel från föräldrar om hur undermålig städningen
är i idrottslokalerna sade Kent att han skulle titta på frågan.

# Det vi skrev som hemspråksundervisning i vårt protokoll från vårt förmöte
heter egentligen modersmålsundervisning. Det finns för närvarande ungefär
630 elever i Österåkers kommun som har medersmålsundervisning. De har rätt
till 40 minuter undervisning per vecka, även om det i praktiken visar sig bli en
betydligt mindre mängd tid i vissa fall.
För att ha rätt till modersmålsundervisning skall en eller båda föräldrarna ha ett
annat modersmål än svenska, eleven skall ha grundläggande kunskaper i det
aktuella språket och det skall talas dagligen i hemmet. Dessutom skall minst fem
elever i kommunen önska undervisning i det aktuella språket och lämplig lärare i
det aktuella språket skall finnas.
Kent mailade också ett utdrag ur Skollag (2010:800) om modersmål i förskola,
förskoleklass, grundsärskolan och grundskolan.

# Alla skolor i kommunen har på plats tillgång till skolkurator vid minst viss tid
i veckan.
Det är ett lagkrav att det finns elevhälsa på alla skolor. Det finns extra statliga
pengar till detta.

# Frågan om karens, där vi föräldrar menar om det skulle kunna vara aktuellt
med en väntan i någon eller några månader vid byte av skola för elev för att
rektorerna lättare skulle kunna planera sin budget, är inte aktuell, sade Kenneth
N, och berättade också att det finns skärgårdsbidrag att söka som skulle kunna
vara aktuellt för exempelvis Ljusterö skola.
Vi föräldrar beslutade att lägga ner frågan om ”Karens”.

# När det gäller frågan om lokalplanering berättade Kent att det finns en
långsiktig planering kring detta och att ansvaret för det ligger på
skolförvaltningen och samhällsbyggnadsnämnden.
Produktionsstyrelsen är numera med och ”styr” hårdare för att antalet elever inte
skall bli alltför stort relaterat till skolans kapacitet, och vad gäller
Österskärsskolan finns det ett beslut på att en arkitekt skall rita på en utbyggnad.
På skolan kommer det i höst att finnas 2 stycken F-klasser.
Det planeras också för en ombyggnad av Skärgårdsstadsskolan.
Kenneth N nämnde också att det finns ett beslut att alla skolor med minst 300
eller 400 elever kommer att få tillagningskök.
Vi föräldrar bestämde också att till nästa möte åter ta upp frågan om
trafiksituationen kring många av skolorna i kommunen.

# Skolinspektionen var i Österåkers kommun förra våren och inspekterade
skolorna. En åtgärdsplan togs fram av kommunen för de saker skolinspektionen
pekade på som negativa och alla åtgärder som Österåkers kommun meddelat
skolinspektionen har godkänts av skolinspektionen. En sak som inspektionen
slog ned på var att det var stora klasser för barn med särskilda behov, det är
bättre att dessa elever är uppdelade i olika klasser. Det finns en plan för hur det
skall göras.
Kenneth N poängterade att det var flera skolor som inte fick något nedslag alls
och att det var många skolor som fick positiva kommentarer. Dessutom sade
Kenneth N att det var stor skillnad i positiv riktning jämfört med förra
skolinspektionen

# När det gäller Hackstaskolan meddelade Kenneth N att den kommer att finnas
kvar men inte längre i kommunal regi.

# Skolpengen höjs succesivt och årets höjning var mellan 4,5 % och 5,5 %
beroende på ålder på eleven.
# På vår fråga om vad som hände med ”Bästa skolan i länet”, och det, enligt
många av oss föräldrar, minst sagt diffusa målet att en mindre del av eleverna
skulle söka sig till skolor utanför kommunen, sade Kenneth N att det inte är ett
bra mål och att konkreta mål sätts i stället, för att se om Österåkers kommun når
upp till sitt mål.
Kommunen har satt att bli bästa skola i länet som mål, inte som vision.
Mål som sätts upp är Godkänt för att söka gymnasium, behöriga lärare,
meritvärden och betyg i årskurs 9. Fler mål kan eventuellt komma att införas
som minst godkänt i årskurs 9 och ett trygghetsmål.
Kent och Kenneth N berättade att lönerna Österåkers kommun betalar till lärarna
är de 4:e högsta i landet.

# När det gäller SL-frågan och att det på morgnarna händer att elever inte
kommer med bussen när de ska åka till skolan är kommunen medveten om
problemet och Michaela Fletcher driver frågan gentemot Arriva.
# Vad gäller enkäten, om att frågorna där kan vara trubbiga, och också om
frågan om vi föräldrar kan få vara med och påverka den genom att få med en
kommunspecifik fråga, beslutade vi att ta upp frågan på nästa möte i höst, då det
kommer att finnas en skoldirektör anställd i Österåkers kommun.

Vi kom fram till att planera nästa möte till hösten, efter föräldraråd och
samverkansgruppens förmöte. Vi kommer att planera in ett datum i god tid. Vi
beslutade inte något bestämt antal möten för nästa läsår men talade om att ett
möte på hösten och två under våren kan vara lämpligt.

Då återstår bara att önska alla en trevlig sommar så ses vi till hösten!

Nedtecknat av: Kenneth Johansson

