Anteckningar

Styrelsemöte:
Tid:
Plats:

Föräldraföreningen Lindsberg
Torsdagen den 8 mars 2012, kl 18.30-20.10
Cafeterian, Högelidsskolan

Närvarande
Håkan Sandstedt, ordf
Carolin Nylander, vice ordf
Eva Gullberg, sekr
Matti Hilli, kassör
Ann-Christin Werner, 8b
Caroline Söderblom Jarefjäll, 7a
Eva Rehnberg, 9a
Åse Widén, 8a
Veronica Wikström, 8e
Charlotte Fredriksson, 9c
Leif Rehnberg, valberedningen
Annika Rehnberg, elevrådsrepresentant
Torbjörn Wentzel, lärarrepresentant
Madeleine Biesert-Salén, lärarrepresentant

Håkan hälsar välkommen!
1. Utses att justera
Veronika Wikström
2. Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkänns.
3. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.
4. Planering av årsmötet 19 april 2012
Förslag till happening på årsmötet är att inbjuda ”Komet” att föreläsa om
hur vi hanterar konflikter med våra tonåringar mer framgångsrikt. Carolin
undersöker om de har möjlighet att komma.

Fika ordnas till självkostnadspris. Veronica blir ansvarig och tar hjälp av
Nina. Bra om fika kan säljas i caféet. Anmälan om fika går ut med inbjudan
till årsmötet.
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Påminnelse om årsmötet till alla föräldrar kan göras via Presentia med sms.
Torbjörn kollar kostnaden för ett massutskick med sms påminnelse.
Leif Renberg, sammankallande i valberedningen redogör för
valberedningens arbete med tillsättning av posterna för nästa period. Förslag
på personer saknas för närvarande till posterna som sekreterare, vice
ordförande och revisorsuppleant. Leif mottager gärna förslag till dessa
poster.
Nytt namnförslag att välja med ja eller nej är ”Högelidsskolans
föräldraförening 7-9”.
De reviderade stadgarna måste godkännas innan den nya styrelsen väljs.
5. Information från rektorn
Rektorn har förhinder att närvara på dagens möte men har informerat
ordförande om följande:
 Problemen med avloppslukten i skolan har blivit avhjälpta.
 Informationskvällen för elever i sexan lockade många besökare. Kvällen
upplevdes som bra och mycket positivt.
 Teaterbesök på Mariestads stadsteater för att se ”Good night sweet
heart” kan tyvärr inte bli av då de som jobbar med teatern inte kan ge en
föreställning på dagtid. Nytt förslag ges att undersöka möjlighet att gå
på kvällsteater med middag i anslutning till det. Madeleine undersöker
hur det ligger till med estetelevernas teaterföreställning. Ett
reservförslaget är att hyra bion och ordna middag i samband med det.
6. Information från fritidsledaren
Punkten utgår (Nina sjuk)
7. Information från ordförande
 Håkan har haft flera samtal med skolchef Tommy Olsson angående
betygssättningens avvikelse (olika mycket avvikelse i olika ämnen)
mellan Mariestads tre högstadieskolor, Tuna, Högelid och Ekhamra, i
jämförelse med resultatet på nationella proven på respektive skola.
Skolchefen delar föräldraföreningens åsikt att betygssättningen inte ska
avvika nämnvärt jämfört med resultatet på de nationella proven i
respektive ämne som uppnåtts på respektive skola. Att det sedan
uppskattningsvis är dubbelt så många föräldrar till barn på Ekhamra som
har högskole/universitetsnivå på sin utbildning jämfört med barn som går
på de två övriga kommunala skolorna Tuna & Högelid (enl uppgift från
Tommy Olsson), kommer förmodligen påverka resultatet i positiv
riktning (dvs högre resultatnivå på de nationella proven) på Ekhamra
jämfört med Tuna och Högelid. Detta ska i sådana fall självklart ge högre
betyg på denna skola där resultatet är högre och spegla resultatet på det
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nationella provet i det ämnet. Det vi föräldrar i Högelidsskolans
föräldraförening kraftfullt vänder oss emot är att avvikelsen i betyg
jämfört med resultatet på de nationella proven, är mycket stora i vissa
ämnen och denna avvikelse skiljer sig betydligt skolorna emellan. Detta
kan få konsekvensen att barn från en viss skola får sämre möjlighet att
komma in på det program han eller hon söker till inför gymnasiet trots att
kunskapsnivån kanske ligger på samma nivå och borde ha gett samma
betyg oavsett vilken skola man gått på. På lokal nivå i Mariestad kan
Skolchefen Tommy Olsson inte göra något åt detta utan det ligger på
skolinspektionen att granska denna typ av frågor. Skolinspektionen
kommer att undersöka alla högstadieskolor i Mariestad i höst och granska
betygen jämfört med de resultat som uppnåtts på de nationella proven,
enligt uppgift från Högelidsskolans rektor Synneve Åberg. Vi i
föräldraföreningen får nöja oss med detta svar tills vidare, men vi
kommer noga att följa utvecklingen.
 Angående ”skolpengen”, dvs det belopp som varje elev genererar till sin
högstadieskola per läsår, så har en diskussion tagits upp om att elever
med särskilda behov borde generera en högre skolpeng än elever som har
"normala" behov. Den totala mängden pengar till samtliga
högstadieelever i Mariestads kommuns samtliga högstadieskolor är
samma för ett läsår, men någon form av uppdelning borde göras så att
barn som kräver mer resurser räknas upp. Detta gör givetvis att pengen
per barn som inte har några särskilda behov räknas ner. Eftersom vi
föräldrar på Högelidsskolan vill att det ska vara en så rättvis fördelning
mellan de tre högstadieskolorna som möjligt sett ur samtliga barns
behovsperspektiv så tycker vi att denna fråga ska genomlysas och fakta
tas fram på hur det förhåller sig. Det kan ju vara så att någon skola har
fler barn med särskilda behov och en annan skola färre barn med
särskilda behov. Rektorn kommer att ta upp fördelning och eventuell
anpassning av skolpengen med skolchefen. Även i denna fråga kommer
vi noga att följa utvecklingen.
8. Ekonomi
Ekonomin är oförändrad sedan föregående möte. I kassan finns runt 22 500
kronor. Detta är 7000 kr mer än behållningen var vid samma period
föregående år.

Skriftlig ansökan med specificerat behov och belopp kan göras till
föräldraföreningen för de evenemang som behöver sponsring.
9. Nästa möte - mötesplanering
Tid för nästa styrelsemöte bestäms på det konstituerande styrelsemötet som
är direkt efter årsmötet den 19 april.
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10.Övriga frågor
 Diskussion om att lärarna får gratis kaffe i cafeterian medan eleverna får
betala.
 Carolin Nylander informerar om kommande förändringar av
fritidsledarens tjänst.
 Det kommer till kännedom att flera elever är väldigt otrevliga mot lärare
och andra vuxna i skolan. Madeleine informerar om att lösningar är på
gång.
 Carolin har haft ett ”logotypprojekt” med de nior som hon har haft i
bild. Ännu finns inget förslag på ny logotyp till föräldraföreningen.
 Carolin Nylander informerar om åtgärder som kommer att genomföras
med anledning av trafiksituationen vid skolan. Bom framför skolans
entré, vägbulor öster och väster om infartsrondellen, blinkande herr
gåman och eventuellt en bom in till låg- o mellanstadiet.
 Det har framkommit att några elever av skolsyster har blivit bemötta på
ett sätt som de uppfattar kränkande och oemotionellt. Om detta stämmer
ska rektor Synneve reda ut genom att ha ett möte med skolsyster på
Högelidsskolan.

Vid anteckningarna

Justeras

Eva Gullberg

Veronica Wikström

