Protokoll Skolråd Stanstorpsskolan Mötesdatum 2020-01-16 Kl. 19.00–20.00
Skola
Rektor: Andreas Isén
Lärare: Carina Granqvist

Föräldrarepresentanter:
Rebecka Gustafsson, 6B
Cecilia Larsson, 3A & 5A
Therese Nordlund Pluto B, 4A
Lisa de Haan, 3B, 5B
Fredrik Lundkvist, 5B
Jacob Ottosson 4B
Cecilia Åhlander, 6B

1. Val av protokollförare
Till protokollförare valdes: Therese Nordlund
Ordförande: Andreas Isén
2. Genomgång av föregående protokoll
3. Verksamhetsfrågor
1. Nytt datum för skolgårdsarbete?
Önskemål från fritids om spillvirke (tryckimpregnerat) för att kunna bygga gångbanor mellan
buskarna. När och var skulle det kunna lämnas? Tar upp detta igen på nästa möte den 18
mars. Galaxen önskar kyl, frys och Lego. Det tas beslut om att lägga ut en förfrågan på
Staffanstorpskoll på Facebook.
2. Klättergrepp för mellanstadiet: Är inköpta och ska monteras. Tips på placering, väggen mot
modulerna mot gräsplanen. Ska köpas in skruv och plugg sen sätts det upp under våren. FF
önskar fler lampor runt skolgården samt klockor som fungerar.
3. Föräldraföreningen ska även berätta vad som har gjorts under skolgårdsdagen och skicka ut i
Vklass. Malin skriver ihop.
Är detta gjort och skickat till Jonas? Vi lyfter detta till nästa möte den 18 mars.
4. Föräldraföreningen vill sätta ett mål med guldkantskassan.
Fritids är mycket tacksamma för all hjälp som de kan få. Det beslutas att alla ansökningar
mailas till Fredrik som sammanställer och presenterar vid föräldraföreningens möten.
5. Hemsidan om föräldraföreningen ska uppdateras. Malin tittar på vad vi vill uppdatera och
återkopplar till Andreas.
FF ska sammanställa en lista till Andreas på vilka som är aktiva i föreningen.
6. Vklass, vårdnadshavare vill kunna se båda klassernas (årskursens) kontaktuppgifter. Tyvärr
svarar Vklass att detta ej är möjligt. Skolan har lämnat in att det är ett starkt önskemål och
Vklass meddelar att de hört detta önskemål från andra och ska se över det.
7. Stanstorp kommer jobba med organisationen med omdömen (sumativ och formativ) och
utvecklingssamtalsperioder till kommande läsår. Detta för att skapa en struktur som är klar

och tydlig för alla på skolan, både personal, elever och vårdnadshavare. Kan presentera mer
om detta den 18 mars.
4. Fastighetsfrågor
Andreas har bjudit in planarkitekt Anna Fogelberg till skolrådsmötet den 18 mars för att berätta mer
om vart arbetet ligger.
5. Budget
Resultatenheten Stanstorp/Kyrkheddinges förutsättningar för budget 2020 är stram och för att hålla
en budget i balans krävs ekonomisk aktsamhet.
Kort kan man säga att statsbidraget likvärdigskola kompenserar inte fullt ut de tidigare statsbidragen
och enhetens förutsättningar är därmed något mer begränsade än föregående budgetår. Även om
detta inte ligger i paritet med några av våra grannkommuner.
Organisationen Stanstorp/Kyrkheddinge har under hösten haft en större kostym än tidigare, då
teamet i förskoleklass på Stanstorp varit helt nytt samt, så också det obligatoriska
kartläggningsmaterialet samt att vi har i vissa fall varit tvungna att ha överlappningar mellan lärare
vid rekryteringar för att inte eleverna och därmed kunskapsresultatet ska bli lidande.
Skolan har ekonomiskt hanterat detta genom att ledningsfunktionen i form av biträdande rektor på
Stanstorp ej blivit rekryterad samt att kostnader inte blivit högre än beräknade.
Det under året ackumulerade överskott kommer verksamheten fördela på möbelinköp (bord med
ljudabsorbenter, som kommer i vecka 8), tidigare utdelade medel för vissa ämnen samt en stor
satsning på ett nytt läromedel i naturkunskap och engelska för mellanstadiet då nuvarande
läromedel bedömdes vara undermåligt.
Budget för 2020 är lagd så att rekrytering av biträdande rektor till Stanstorp möjliggörs under senare
delen av vårterminen, att överlappningar av lärare ej behöver ske samt att teamet i förskoleklass har
jobbat ihop sig så att organisationen kan återgå till normal kostym.
Som rektor tidigare förmedlat (utifrån de förutsättningar som var kända då) står det fast att
verksamheten inte gör några förändringar inom tillsvidareanställd personalgrupp.
Men för helheten kommer viss organisatorisk förändring ske.
-

Mari: Tillsvidareanställd på enheten kopplad till lästräning på lågstadiet samt
förskoleklass kommer under våren jobba på Kyrkheddinge skola som fritidspedagog.
Start 20 01 07

-

Hampus: Visstidsanställd under hösten kopplad till Solens fritidsavdelning förlängs under
vårterminen, då legitimerad personal ej är rekryterad.
Förlängs med start 20 01 09

-

Mindy: Visstidsanställd under hösten kopplad till Månens avdelning. Förlängs ej då
rekrytering av personal på Månen har skett.

-

Åsa Jonson (ny rekrytering): Tillsvidareanställd med start 20 02 20.
Åsa är utbildad fritidsledare kommer närmast från Backaskolan F-3 i Lund där hon har
ansvarat för arbete i fritidshemmet sedan många år tillbaka. Hon har haft stort fokus på
rörelse, både under skoltid och fritids. Arbetat för att utveckla rastverksamheten, att
förankra läroplansmålen, jobbat med nätetik för yngre elever (föreläst på SET mässan)

samt har erfarenhet av arbete med drama och gruppstärkande övningar för de yngre
eleverna.
Start 20 02 20
Vikarie: Viktoria
-

Emil: Visstidsanställd resurspedagog under hösten kopplad till förskoleklassen förlängs
under vårterminen.
Förlängs med start 20 01 09

-

Biträdande rektor – Specialpedagog/Speciallärare Stanstorp: Budget är lagd så att
rekrytering möjliggörs att vara klar under senare delen av vårterminen.

6. Övrigt
Föräldramötet med Pluto är mkt viktigt till hösten. Ordförande vill ha ett mail när mötet är för att
kunna locka nya rep. Pratar mer om detta i maj. Önskar fler aktiva rep. Fredrik skriver ihop en
reklamtext som vi vill lägga ut i Vklass.
De runda knäckebröden är borta i matsalen. Vad har hänt. Det finns begränsningar i vad
måltidssevice kan erbjuda. Ekonomin är begränsad. Kostchefen Markus Östling gör vad han kan men
ekonomin är snäv. Jacob för en diskussion med honom.
Får aldrig frågor från andra föräldrar- kan vi lägga det på Vklass?
Den 10 mars lägger Gunvi ut info på Vklass, de som har en fråga till skolan ska maila representanten
från sin klass.
Info och inlägg på Vklass har blivit mycket bättre. Det är bra att lärarna skriver vilken klass
informationen kommer ifrån då det annars blir svårt för de som har flera barn i Vklass.

7. Nästa möte är:
Den 18 mars 2020

Staffanstorp den 16 januari 2020

Mötets protokollförare

Ordförande

Therese Nordlund

Andreas Isén

