NORDANSTIGS KOMMUN
Förskola Skola Harmånger, Jättendal, Strömsbruk

Minnesanteckningar från föräldramötet 100202
Ett 90-tal föräldrar hade samlats företrädesvis från år 4,5,6,7, men även några med elever i år 8 och 9.
Närvarande var rektorerna på Östra och John-Martin Forsman, Bergsjö. Syftet med mötet var att
informera om sammanslagningsprocessen och svara på frågor om hur den kommande 7-9 skolan
planeras.
2011 sker flera förändringar nationellt inom skolvärlden: Ny skollag, nya kursplaner
(dessa har lärare i Nordanstig varit med om att arbeta fram) nytt betygssystem och en kommande ny
lärarutbildning som är inriktad år F-3, 4-6, 7-9.
Kvalitet har varit ledordet i tankarna om en bra 7-9 skola. I vår kommun finns ett vikande
elevunderlag. Alltför små skolor försvårar strävan att kunna behålla en hög kompetens bland lärarna . I
en 7-9 skola är det många ämnen som skall undervisas av behöriga lärare. Beräknat antal år 2011 i
Bergsjö i år 7-9 är 250 elever.
I processen och i beslutet om en gemensam 7-9 skola i Bergsjö har många protesterat .
Föräldrar har full frihet att välja skola för sitt barn. Väljer man friskola eller skola utanför kommunen
står man själv för skolskjutskostnaden .
Samarbete mellan Backens/Bergsjö är redan igång. Under hösten har lärarna arbetat tillsammans med
kursplanerna. Vi har haft gemensamma föreläsningar och utbildningstillfällen. Mittuniversitetet
kommer att hjälpa oss i det fortsatta arbetet genom att göra en kulturanalys. Denna innebär att lärare,
föräldrar och elever inbjuds att skriva ett brev om hur man upplever ”sin” skola och vad man vill ta
med sig in i den gemensamma skolan. Mer info om detta kommer i vår.
Föräldrarådet i Bergsjö vill etablera kontakter med föräldraråden på Östra kanten, det kommer att bli
träffar under de kommande terminerna.
Bergsjö centralskola kommer att bjuda in till ett Öppet Hus då ni som föräldrar får möjlighet att träffa
lärare och att titta på lokalerna. Vi planerar att ha kontinuerliga möten med eleverna i år 6 och 7 under
kommande terminer.
Om du som förälder planerar att flytta ditt barn till Bergsjö skola redan i höst måste en ansökan lämnas
in till kommunen senast 28 februari. (se bilaga) Detta för att samordningen av skolskjutsar skall kunna
planeras och för att vi inom skolorna måste se över lärarresurserna och fördelningen skolorna emellan.
Har du frågor ring oss gärna
Eva Klang
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