
 

 

 

 

Lundabyrådet 2016-02-04 

Anteckningar förda vid Lundabyrådet på Lundabyn. Mötesledare rektor BengtÅke 

Gindemo och till sekreterare Yvonne Lindskog. 

Aktuellt från kommunen: 

Utvecklingssamtalsperioden är mellan vecka 5-vecka 9. Behövs det kan även vecka 10 

användas. 

Klassläraren i åk.4 slutar sin tjänst på Lundabyn i vecka 7. Det finns två behöriga sökande på 

hennes tjänst.  

Speciallärartjänsten är också utannonserad.   

Nyanlända går i skola på sport- och påsklovet. 

Under sportlovet fixas en Innebandyturnering i Källby för fritidsbarnen.  

Information om olika sportlovsaktiviteter som anordnas av olika föreningar i kommunen 

delas ut till eleverna.   

Inget är klart angående Broholmsskolan. Eventuellt får man skjuta upp starten till hösten 

2017. De har tillstånd att ta emot 180 elever av kommunens totala antal elever. 

Elisabet Andersson-Hult har fått rektorstjänst på Liljestensskolan. Ny rektor på Källbygård är 

Margareta Holmberg. 

Människor på flykt: 

Organisationen: De 68 elever som är inskrivna är indelade i tre grupper; åk 1-2, åk 3-4 och åk 

5-6. Personal som har anställts för att arbeta med de nyanlända är 3 lärare (en till varje 

grupp) dessa är ej behöriga lärare, 7 studiehandledare (de talar elevernas språk), 2 SvA-

samordnare(behöriga lärare som stöttar övriga lärare), 1 skolsköterska(hennes tidigare 

tjänst har fyllts på så att hon nu har heltid hos oss), 1 kurator(som också delas med övriga på 

Lundabyn), 1 administratör(har kontakt med Migrationsverket, söker bidrag o.s.v.), 1 rektor. 

Samtliga har heltid. Det kommer att behövas någon ytterligare i organisationen. 

Lokaler: I stort sett alla rum utmed korridoren på Lundagården har tagits i anspråk. 



Allmän förskola: Kommunen är skyldig att anordna 15 timmar som sedan erbjuds de 

nyanlända. De kommer att använda två lokaler varav den ena delas med pedagogisk omsorg. 

Mottagande: SvA-samordnarna träffar föräldrar och elever tillsammans med 

studiehandledare för ett inskrivningssamtal där man bl.a. får veta hur deras skolgång varit. 

Sedan kartläggs eleverna genom två tester(språk och matematik) som tar ungefär 70 

minuter per test.  De placeras i förberedelseklass som har i stort sett samma tider som 

övriga skolan. Sedan klassplaceras eleverna i första hand efter biologisk ålder. 

I förskoleklassen har klassläraren egna inskrivningssamtal. De ingår inte i Skolverkets 

kartläggningsmaterial. 

Just nu har vi stopp på inskrivning av elever. Det finns ytterligare 70 barn på Kurorten som vi 

inte fått aviseringsbeslut på. Det är mest yngre barn.    

Vi kommer att öka elevantalet i klasserna till ca 25. Man undersöker vilka möjligheter som 

finns för de elever som inte får plats på Lundabyn.  Ev. skjutsas de till skolor i kommunen. 

Olika frågor som ställdes till BengtÅke Gindemo: 

-  Siktar ni på att dela klasser inför hösten? 

Nej, i dagsläget så har vi inga planer på det. Vi vet att det kommer ske förändringar bland de 

elever som kommer in i klasserna. Efter ungefär 1 år och 3 månader, kan också ta längre tid, 

får de antingen avvisningsbeslut eller PUT(permanent uppehållstillstånd). De blir då 

tilldelade boende i olika kommuner och kommer troligtvis att spridas i hela Sverige. Ut- och 

inflyttningarna kommer att drabba våra barn, men om man behåller nuvarande klass så har 

man en trygg kärna. Vi är väl medvetna att inga barn har valt denna situation vare sig de är 

Lundsbrunns barn eller nyanlända. 

- Hur många resurser kommer att finnas i klasserna? Finns det pedagoger att 

anställa? 

De lärare och studiehandledare som finns i förberedelseklasserna kommer att följa med 

eleverna och delas upp mellan de klasser vi har. De elever som vi märker har trauma där 

kommer vi att kontakta vår egen elevhälsa och barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, så att de 

kan få hjälp. Vi ska göra allt för att upprätthålla kvalitén på undervisningen.  

I hela Sverige börjar man märka av lärarbristen och det gör även vi. Då får vi anställa 

obehörig personal som stöttas av våra behöriga lärare. 

- Säkerhet på rasterna? 

Rektor, lärare, fritidshemspersonal, assistenter och studiehandledare kommer att 

schemaläggas för rastvakt och hjälpas åt för att få en säker skolgård. Det kom upp önskemål 

att anställa annan personal för att sköta rasttillsynen. 



- Räcker skolrestaurangen till som lokal? 

Vi har delat in eleverna i tre matlag istället för två. Kl.11.00, kl.11.30 och kl. 12.00.  Vi har 

tidigare haft en hörselskadad elev hos oss och då genomfördes en del åtgärder som skulle 

förbättra ljudnivån. Förälder vill se papper på att lokalerna på skolan är godkända för det nya 

elevantalet.  

- Matens kvalité? 

Många av de nyanlända äter inte griskött, men de uppger sig vara vegetarianer istället. 

Samma matsedel som är planerad sedan tidigare används. Den ändring man har gjort är att 

det serveras mer nötkött än tidigare och den vegetariska maten har utökats med fler 

portioner. Det serveras inte kött som är halalslaktat. En del elever klagar på den mat som 

serveras. Den kan vara kall, inte färdigkokt, smaklös o.s.v. Man önskar att dessa synpunkter 

förs vidare till kostchefen. 

Eleverna kan lämna synpunkter på maten vid sina klassråd och sedan föra det vidare till 

skolans råd. I åk 2, 5 och 8 genomförs en enkät där bl.a. maten tas upp. 

Rektor informerar om att Centralköket i Götene kommer att stängas för ombyggnad och då 

kommer personal att flyttas till köket på Lundabyn. Istället för dagens ungefär 250 portioner 

kommer det att lagas ytterligare 470 portioner som sedan ska transporteras till andra 

ställen.  

- Hur blir det med avslutning i kyrkan? 

Vi kommer att ha det som vanligt. 

- Hur kommer det att bli med hemkunskapen? 

Eleverna kommer att skjutsas till Västerby på samma sätt som under höstterminen. 

Undervisas av behörig hemkunskapslärare. 

- Vad kan jag göra om jag inte känner mig nöjd med min sons undervisning? 

Varje förälder har rätt att välja skola till sina barn. Skolorna tar emot i mån av plats och 

kostnaden för skjuts får föräldrarna bekosta själva. 

- Tidigare var det bristande elevunderlag och back när det gällde ekonomin. Hur ser 

det ut nu? 

Troligtvis kommer vi att ligga på ungefär 700 000 kr back för förra året. Nu kommer vi att ha 

både en kommunal budget för ordinarie skola och en statlig budget för nyanlända.  

 

 



 

- Hur tar ni tag i att personal röker och snusar på skolans område? 

Vi har tagit upp rökning med samtlig personal och anvisat område där de får röka på sina 

raster. Rökning är förbjuden på alla arbetsplatser inom kommunen. Snusning tillhör inte 

samma policy, men vi förmedlar synpunkterna till berörd personal. 

-Vad kan vi föräldrar göra för att hjälpa till i den uppkomna situationen med nyanlända? 

Prata väl om skolan! 

Hälsa på i skolan och i förberedelseskolan! 

Synpunkter och tips från föräldrar: 

Jag tror att min sons värld kommer att växa. Deras sociala kompetens ökar och de kommer 

att bli proffs på att ta emot nyanlända. Barn är väldigt anpassningsbara. Språket lär de sig 

nog snabbt. Fantastiskt att ni på så kort tid har fixat den organisation ni har. 

Det borde finnas något samhälle som har varit i samma situation som Lundsbrunn som har 

tagit emot så stor mängd nyanlända. Ta kontakt med dem och lär av deras 

framgångar/misslyckande.   

Nationella prov(NP) kommer att genomföras i åk 3 och 6. I åk 3 är det svenska och 

matematik och man får själv välja vilka dagar man ska använda till detta under en bestämd 

period. I åk 6 är det svenska, matematik och engelska och det är bestämda dagar som är 

samma i hela landet. 

Stängningsdagar på fritids kommer att genomföras den 9 maj och den 30 maj 

Frågan kom upp hur många av Lundabyns lärare som är behöriga och det är lärarna i F-

klassen, åk 1, åk 2, åk 3, åk 6, slöjdlärarna och musikläraren. Klasslärare i åk 5 har en 

pedagogisk examen och är behörig för att undervisa på gymnasiet. Enligt regler gäller den 

inte åk.5. Läraren i åk 4 är inte behörig, men stöttas av övriga lärare. 

Bengt-Åke Gindemo avslutade mötet med att säga att han är stolt över sin personal och 

sedan tackade han för att så många föräldrar kommit till mötet, visat sitt intresse och ställt 

många bra frågor. 

 

Lundabyn dag som ovan 

BengtÅke Gindemo 
Rektor 
 


