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Aspenäsenheten

Minnesanteckningar Enhetsrådsmöte 2017-04-04

Mötesdeltagare: Jenny Dahl Seaton Allé, Christian Garmedinger Seatons Allé,
Caroline Ask Seatons Alle, Johanna Fernström Riddarsten, Ranjita Virehn
Riddarsten, Jessica M Holmström Riddarsten, Ulrika Aksell Åtorp, Daniel
Setterdén Åtorp, Solveig Knutsson Förskolechef
Madeleine Koncilja Aspenässkolan, Linda Billberg Aspenässkolan, Emma
Wikensjö Aspenässkolan, Lotta Larsson rektor, Maria Johansson rektor.
Gemensam del:
1. Budgetinformation: Enheten gjorde ett plusresultat för budgetåret 2016
på 800 tkr. Det resultatet delas upp under två år och tillfaller enheten.
Årets prognos ser ut att gå på 0. Anledningen till det positiva resultatet
berodde på att vi mycket sent på året blev beviljade utökade stadsbidrag.
2. Fotografering: enheten har i år prövat en annan form av skolfotografering
än tidigare. Tidigare enhetsråd har varit överens om att gå ifrån
porträttbilder och endast ta gruppfoto. Vi ser för verksamhetens del att det
har fallit väl ut och önskar att gärna fortsätta med detta. Enhetsrådet
diskuterar hur det upplevts i år och hur vi skall tänka framöver. Några har
upplevt att formatet var litet samt att fotona var tagna med ett ”långt
perspektiv- barnen blev små”. Enhetrådet beslutar att fortsätta endast med
en katalog.
Vi delar upp oss i verksamhetsformer förskola och skola
Dagordning förskola
1. Systematiskt kvalitetsarbete

LERUM400, v 1.0, 2008-05-26

Solveig presenterar förskolans systematiska kvalitetsarbete. För dig som
vill läsa förskolenhetens kvalitetsrapport se vår hemsida. www.lerum.se
2. Inför hösten ser vi över vår interna organisation i arbetslagen för att skapa
utrymme så att vi kan fortsätta och förfina arbetet med att dela upp
barngruppen i mindre grupper under större delen av dagen. Just nu arbetar
vi också med att inför schemaläggning se till att förskollärare finns i
barngruppen under den del av dagen då flest barn är på plats.
3. Frågor från arbetsenhetsråden
Första hjälpenutbildning genomförs varje år i september för alla pedagoger
på förskolan.
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Lokalvård – Lerums kommun ej nöjda med den leverantör som nu är
upphandlad och därför är ny upphandling igång.
Dagordning skola
1. Mål och resultat, skolans systematiska arbete. Lotta presenterar skolans
arbete med systematiskt kvalitetsarbete. För dig som vill veta mer, se även
på skolans hemsida.
https://www.lerum.se/globalassets/documents/skolsidorna/aspenas/handlin
gsplaner/ska-aspenasskolan-2016----19-september-cj-uppdateradeversion.pdf

2.

Ledigheter för elever: Skolan har många elever som ansöker om ledighet
utöver de skollov som eleverna har. Detta är något som skolan ser ökar
och vi vill förtydliga att:

-

Elever i grundskolan och grundsärskolan har skolplikt, vilket innebär att de ska
delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen.
Enligt skollagen har skolan rätt att bevilja kortare ledighet för elev som rör personliga
angelägenheter. Längre ledighet kan beviljas om det finns synnerliga skäl.
Semesterresor, besök hos släktingar och vänner och likande betraktas normalt inte
som synnerliga skäl och ska i första hand förläggas till de ordinarie loven.
Det är viktigt att poängtera att det inte är fråga om en rättighet för eleven
att vara ledig.
Vid ansökan om ledighet görs en samlad bedömning av den enskilde elevens
situation. Bedömningen ligger sedan till grund för om ledighet beviljas eller ej. Det
innebär att skolan kan säga nej till ansökt ledighet.
Under de perioder då vi har Nationella prov kommer inga ledigheter att beviljas.

3. Klassaktiviteter, eleverna i vissa klasser har önskat att ibland tillsammans
med er vårdnadshavare få göra aktiviteter så som att sälja kakor, ordna
disco mm, i syfte att samla in pengar som skall gå till någon aktivitet som
klassen kan göra. Enhetsrådet är positivt till detta.
4. Skolavslutningen: På skolan har vi funderat på hur vår skolavslutning
fungerar. Många elever är mycket trötta på em/kvällen och vi ser att
eleverna behöver paus innan själva föreställningen. I år kommer vi att
stänga fritids kl 15.30. (läs mer i det utskickade rektorsbrevet). Efter denna
kommande avslutning kommer vi att utvärdera avslutningen och besluta
om den kommer att vara på morgonen eller på em/kväll framöver.
5. Enhetsråd: Under nästa läsår kommer vi att pröva att ha Enhetsrådet i en
annan form i hopp om att nå fler vårdnadshavare. Skolan kommer att ha
enhetsrådet i form av ett Drop in. Temat blir kommunikation.
6. Socker i skolan, Vårdnadshavarna undrar vad tänker skolan om socker?
Har skolan någon policy kring detta? De önskar att skolan stramar upp
intaget av socker. Skolan har ingen uttalad policy kring detta, men rådet
enas kring att det vid skolavslutningar och andra högtidliga, enstaka
tillfällen kan vara ok med sådan typ av ”fika” som innehåller socker, men
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att vi ska undvika bullar, kakor och godis i verksamhetens vardagliga
rutiner.

