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Lärande
Hästhagen-Uddaredsenheten
Agneta Hjelte

Minnesanteckningar förda vid enhetsrådet 2012-01-25
Närvarande: Eva-Marie Johansson, Louise Nyberg, Vane Ivanov, Magnus
Warberg, Terese Johansson, Annika Andersson, Fredrik Lerjestedt,
Johanna Haga Fenn, Liselotte Aspgren, Lena Hultgren, Suzanne
Gustafsson, Eva Johansson, David Johansson, Siv Josefsson och
Agneta Hjelte.
David Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Till sekreterare valdes Agneta Hjelte och till justerare valdes Eva-Marie
Johansson.
I samband med genomgången av minnesanteckningarna från föregående
möte informerade David om de fuktmätningar som gjorts på Solrosens
förskola. Fuktmätningarna har visat att det finns ingen fukt i byggnaden.
Agneta Hjelte informerade om att budgeten för 2012 är klar. En balanserad
budget utifrån nedskärningar på våra förskolor, bibehållna
personalresurser på Hästhagenskolan och en ökning av personalresurserna
på med 0,5 tjänst på Uddaredsskolan. Resultatregleringen finns inte med i
dessa beräkningar.
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Agneta Hjelte informerade om Hästhagen-Uddaredsenhetens bokslut
2011. Bokslutet visade på ett resultat på + 917 000 kr. Sektor lärande har
gett oss intäkter som egentligen skulle ha resulterat i öronmärkta kostnader
under 2011. 141 000 kr har vi inte hunnit göra åt. Det egentliga resultatet
är ca +776 000 kr. Resultatet 2010 var +394 000 kr. Vi har alltså under
2011 gjort ett överskott på 382 000 kr. Budgetomfånget är 45,6 miljoner
kronor. Vi ämnar använda överskottet till trådlöst nätverk på våra skolor,
utökade personalresurser på våra förskolor och till investeringar (lokaler
och IT).
Hästhagen-Uddaredsenhetens specialpedagog Johanna Haga Fenn
informerade om hur vi arbetar med barn i behov av stöd. I detta arbete
följer vi vår Barn- och elevhälsoplan (finns på vår hemsida). På enheten
har vi ett elevhälsoteam. Elevhälsoteamet består av rektorer,
specialpedagog, skolsköterska, kurator och skolpsykolog. Elevhälsoteamet
arbetar förebyggande och stödjande. De handleder pedagogerna i deras
arbete med barnen. Vid behov görs utredningar av skolpsykolog och/eller
specialpedagog. Vid läsårsstarten görs i varje arbetslag på skolorna en
kartläggning av vilka barn som kan behöva särskilt stöd. Då medverkar
rektor, specialpedagog och skolsköterska. Utifrån kartläggningen görs en

Datum

2008-10-30

fördelning av resurserna. I början av vårterminen görs en uppföljning av
kartläggningen som gjordes vi läsårsstarten.
Vane Ivanov framförde en övrig fråga. Han påtalade riskerna i
pulkabacken på Hästhagenskolan. Han ansåg att vi skulle skaffa bildäck
som skydd vid stolparna i backen. Siv Josefsson svarade att vi redan
anmodat vaktmästaren att ombesörja detta. Bildäck ska läggas ut dagen
efter detta möte. Vane var nöjd med svaret. Agneta Hjelte informerade om
att Hästhagen-Uddaredsenhetens förskolor utnämnts till årets arbetsplats i
Lerims kommun. "Vi är mycket stolta över utnämningen".
Mötet avslutades
Sekreterare: Agneta Hjelte

Justerare: Eva-Marie Johansson

