Protokoll Skolråd Stanstorpsskolan
Mötesdatum 2019-03-07 19.00-20.00
Deltagare
Marcus Johansson 1A
Jessica Grönlund 1B
Rebecka Gustafsson 5B
Jacob Ottosson 3A
Fredrik Lundquist 4B
Malin Staberg 4B
Cecilia Åhlander 5B
Daniel Wiberg Pluto B
Jenny Sjöström
Mishel Mirza
Shenyar Al-Bebany
Carina Granqvist
Andreas Isen
1. Val av protokollförare
Till protokollförare valdes Marcus Johansson
2. Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll är inskickat till Gunvi men fanns inte uppe på hemsidan. Andreas gick
därför igenom protokollet från förrförra mötet. Namnskyltar är införskaffade till personalen
på skolan.
3. Verksamhetsfrågor
- Föräldramöte
Andreas informerar om att personalen på skolan ibland har sett att det inte är så bra
uppslutning på föräldramöten och bad då efter förslag på att göra mötena mer attraktiva.
Och då i synnerhet de föreläsningarna som var kopplade till kränkningar på nätet under
hösten.
En hel del förslag på vad som skulle kunna förbättras och vad som fungerar diskuterades och
Andreas noterade dessa för att ta vidare till personalgruppen.
Andreas uppmanade Föräldraföreningen att se om de hade personer i sina kontaktnät som
skulle kunna föreläsa/diskutera aktuella frågeställningar för de olika årskullarna.
- Personal
Lärare till 3:an och 4:an har rekryterats
Träslöjdslärare rekryterad
Fritidspedagog rekryterad
- Anställning av obehöriga lärare
Föräldraföreningen tog här upp en fråga angående rekryteringsprocessen och varför man har

anställt en obehörig lärare som klassföreståndare i åk 3. Andreas förklarar att det är svårt att
få behöriga lärare under vikarieperioder. Planeringen för resterande termin är utförd av
behörig lärare och hela arbetslaget är införstådd och involverad i undervisningen. Behörig
lärare kommer in den 23:e April.
Föräldraföreningen tog här upp frågan om hur resurstilldelningen ser ut i de olika årskullarna.
Andreas svarar att det är en bedömning efter elevernas behov som avgör resurstilldelningen
och hur konstellationerna ser ut. En sak som Stanstorp gör lite annorlunda mot många skolor
är att ha resurspedagoger tillsvidareanställda för att säkerställa kontinuitet.

Fastighetsfrågor
Mötet började med att Krister Åkesson från kommunen berättade var vi står i
fastighetsfrågan om eventuell om/utbyggnad av Stanstorpsskolan. Nedan följer den
viktigaste informationen som framkom.
Det har tidigare funnits ett framlagt förslag på en utbyggnad men det har varit svårt för
Krister, som tittat på fallet, att härleda varför inget hände med detta förslag.
Den befintliga tomten är den bästa platsen att uppföra en skola på, enligt kommunen, med
avseende på tillgängliga tomter och resvägar för barnen som ska ta sig till skolan.
Kommunen har räknat med att Staffanstorps tätort är i behov av ytterligare en parallell i åk
F-6 utöver den Engelska skolan som ska byggas.
Stanstorpsskolan har stor energiförbrukning pga. dålig isolering.
Det har funnits tre förslag som sedan kokats ner till 2 st, antingen nybygge på befintlig tomt
eller renovering av Befintliga lokaler. Det har tagits fram kostnadsberäkningar på dessa
förslag.
Krister har fått i uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse till vecka 11 för beslut i
kommunstyrelsen. Detta är steget innan ett godkännande av kommunstyrelsen och detta
ärende har aldrig varit så långt kommet. Eventuellt kan ärendet behandlas på mötet vecka
13, Krister var dock noga med att poängtera att han inte vet om det kommer att behandlas
då.
Förslaget som ligger i skrivelsen är att bygga en helt ny skola alt bygga om befintligt skolhus
och göra en tillbyggnad på tomten och att eleverna går kvar i de gamla lokalerna under
byggtiden.
Detaljplanen tillåter endast 1-plansbygge idag men det vettigaste anses vara att bygga i två
plan, detta innebär att detaljplanen måste omarbetas.
Som en extra punkt tog Krister även upp att Utbildningsnämndens nya ordförande, Åsa
Ekstrand, kommer att besöka alla skolor runt om i kommunen.

4. Budget
Skolans budget är på ca 40 miljoner och senaste bokslutet nära +-0. Skolan har satsat extra
på möblemang ute i Kyrkheddinge. I år har det lagts en nollbudget och överskottet är på
150 000. Kan tänkas att det behövs satsas på möblemang till Stanstorpskolan.
5. Övrigt
Föräldraföreningen tar upp följande punkter
- Vid senaste insamlingen var det väldigt mycket överblivna kläder som samlades in och

skänktes till Svenska Kyrkan. Det väcktes en fråga om man eventuellt skulle kunna lägga upp
överblivna kläder på väg till matsalen vid ett speciellt datum så att barnen får möjlighet att
eventuellt se sina plagg. Idag läggs kläderna fram per avdelning och de ligger framme i ca 1-2
veckor innan de läggs undan.
- Skolan fick frågan om de hade behov av reflexvästar. Andreas as att skolan behövde till
både vuxna och Plutobarnen. Föräldraföreningen ska se om de kan fixa detta.
- Föräldraföreningen frågade om skolan har någon form av riktlinjer när det gäller skärmtid
och filmvisning som inte har en pedagogisk tanke. Frågan lyftes då det finns föräldrar som
anser att det visas mycket film på vissa fritids både morgon och eftermiddag utan pedagogisk
tanke. Enligt Andras finns det ingen generell riktlinje men frågan ska diskuteras i
personalgruppen.
- Frågan om ergonomi i samband med användandet av iPads togs också upp. Andreas menar
att ergonomi ingår i Idrott och hälsa. Om någon förälder märker att barnet får problem så
kan man söka upp skolhälsan.

