Minnesanteckningar 151116
FF Häggvall
Närvarande: Josefine Petersson (9c, 7a), Ewa Johansson (7a), Linda Rutgersson
(6e), Cecilia Berglund (8e), Magnus Berglund (8e), Catarina Axelsson (9f),
Katarina Chyssler (sekreterare), Gunnemar Olsson (Fadder fp), Peter Andersson
(fadder fp), Daniel Bull (fadder s).
*Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.
*Gunnemar, Peter och Daniel som är faddrar för Häggvallsskolan , Fridas hage,
fritidshem, särskolan och Tångeröds förskola berättade om sitt uppdrag. Syftet
med fadderskapet är att man skall komma närmare verksamheten. Rektor skall
kalla till möte två gånger per år. De jobbar alla tre som fritidspolitiker och kan
därför få svårt att få till den tiden.
-Vi pratade om framtiden för Tjörns skolor. Som det ser ut i dagsläget vet man
inte hur det blir med Långekärrs skola. Namninsamlingar har gjorts för att visa
sitt missnöje för en eventuell nedläggning. Idag är de namninsamlingar inte lika
relevanta längre eftersom dom även innefattar Bleketskolan och lilla blå. Idag är
Lilla blå nedlagd och förslag på att Bleketskolan skall läggas ner finns i dagsläget
inte. Därför behövs det nya namninsamlingar som bara gäller Långekärrs skola.
Förövrigt finns det inga planer på någon mer nedläggning. Skolan på Tjörn har
dock idag alldeles för stor kostym. Årskullarna som tidigare var på 250 elever
ligger idag på 150 elever. För att få en bra sammansatt och attraktiv skola för
både elever och lärare är idealet 500-600 elever på en skola. Då har man
möjlighet att göra heltidstjänster för lärarna och det gör att man lättare får
lärarna att stanna på skolan, fördela resurser på ett tillfredställande sätt och få
bra sammansatta schema för elever och lärare.
-Idag går sexorna ihop med högstadiet sen några år tillbaka men i och med den
nya läroplanen har det diskuterats att flytta ner dom igen till mellanstadiet.
Detta skulle innebära att man skulle få stänga en högstadieskola. Detta är inte
aktuellt i dagsläget. Vi diskuterade fördelar och nackdelar med att ha det som
det är idag. Många upplever att barnen blir stora för snabbt dom missar ett år
av lek.

-Flyktingbarnen har kommit in i verksamheten och det bedrivs även
skolverksamhet på de olika flyktinganläggningarna. Tjörns kommun har fått
ekonomisk hjälp för att klara flyktingarbetet.
-Många frågor kom upp och diskuterades. Vi tackade faddrarna för ett givande
möte och hoppas på framtida sammarbete.
*Övrigt: Mötena är inte så välbesökta, medlemsantalet sjunker, detta innebär
att ekonomin är skral. Vad gör vi för att bli ännu bättre på att få ut information.
Katarina har pratat med Elisabeth om att lägga ut info på skolwebben vilket inte
är några problem. Vi sätter därför ihop en informationslapp om läget i FF
Häggvall och får ut den på skolwebben, Facebook och även de som har
mailadresser till klassen skickar ut den.
*Nästa möte: Måndagen den 25/1 kl 18,30-20,00. OBS! Det är också
uppstartsmöte kl 18,00 för att bilda "FESTGRUPPEN" som skall ordna niornas
avslutning. Det är viktigt att så många som möjligt av er föräldrar till elever i
årskurs 9 kommer (minst två i varje klass) så att vi tillsammans ordnar en trevlig
avslutning för våra ungdomar.
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