
Protokoll från klassombudsmöte Hammarbacksskolan
2000-09-28

Ca: 27 deltagare

Håkan informerade om:

• Föräldraföreningens verksamhet, styrelsemedlemmar, hemsida etc.
• Skolverkets besök i Vallentuna 00-09-26
• F9-perspektivet
• Ungdomens Hus
• Projekt Lugna Gatan
• Nattvandringen

Håkan gick sedan in på skolledningens förslag till agenda till förvaltningsrådsmötet 00-10-02.
Uppgiften om det emotsedda budgetunderskottet i skolverksamheten på 90 milj under en tre-
årsperiod väckte en stark reaktion bland de samlade klassombuden. Följande är exempel på
teman som vädrades under det följande samtalet:

• Lokalhyran som balanseringsmetod för skolpengen.
• Hur används skolhyrorna ?
• Relationen skolans ekonomi – lärartäthet
• Bristen på vikarier
• Hur använder skolan de resurser som man har till förfogande. Bör man inte avkräva

skolan en tydlig revision? Diskussionen kring detta väcktes inte minst av  uppgifter om
dels  en studieresa till Nya Zeeland som vissa skolchefer gjort och dels en fyrfärgs-
trycksak med de nya skolplanen som distribuerats till alla barn. Man undrade om
kostnaderna för detta tagits från skolbudgeten.

• Vilka möjligheter finns det att ta näringslivet till hjälp för att bidra till skolans resurser?
• Hur kan de 5-7.000 skolbarnsföräldrarna i Vallentuna agera för att bidra till mer resurser

till kommunens grundskolor?

Håkan informerade i anslutning till detta om inplanerat möte mellan Föräldraföreningen och
Lärarförbundet.

Monica Ribbing informerade om dyslexi-föreningen och projektet Läs och Skriv. Hennes
uppfattning var att det sannolikt inte skulle finnas pengar att realisera de åtgärdsförslag som
detta projekt möjligen skulle kunna utmynna i.

Ytterligare teman som väckte var:

• Hur åtgärda det hårda språket och tuffa klimatet på skolan?
• Hur komma till rätta med de olika gängbildningarna?

Informerades då dels om existensen av en mobbningsplan och om den tidigare (1998)
existerande integrationsgruppen ledd av kuratorn. Klassombuden ställde sig positiva till att en
sådan grupp återigen kan skapas.



• Tydligen har inte alla nuvarande sexor fått information om resultaten på de nationella
proven. Det kräver man att få.

• Representanterna för en av 6:orna hade krav på att en assistent måste tillsättas i klassen

• Lärare uttrycker en önskan om en överlämnande-konferens tillsammans med de lärare
som lämnade skolan i våras.  Man menar att man bett om en sådan konferens ända sedan i
somras. Något klassombud sade sig ha hört att Göran Nydahl personligen sagt nej till ett
sådant möte.

• När det gäller de fördjupningsuppgifter som eleverna förväntas genomföra unde Elevens
Val, finns en undran hur lärarna ska hinna engagera sig som mentorer i dessa projekt vid
sidan om sitt reguljära timschema.

• Var kan eleverna hålla till under håltimmar på eftermiddagen? Tydligen finns inga
lämpliga lokaler inomhus.

• Sista diskussionen rörde betygskriterier, och otydligheter i tillämpningen av dem.

De punkter som föräldraföreningen ombads att ta upp på förvaltningsrådsmötet var alltså:

1. Hur motiveras hyreskostnaderna och vart tar dessa pengar vägen?
2. Tas kostnaden för resor och 4-färgstryck från skolbudgeten och hur motiveras det?
3. Gängbildningsproblemet och Mobbingproblem
4. Hur kan brott mot umgängesregler beivras?
5. Nationella prov-info
6. En stökig 6:a
7. Överlämnande-konferens
8. Elevens val-mentorer
9. Uppehållsrum under håltimmar

Vid protokollet

Claes Falck


