Minnesanteckningar 4/1 2017
Mötet öppnas
JL förklarar att detta är ett öppet möte och inte ett föräldraföreningsmöte.

Vad har gjorts
1. En f.d. förälder har träffat Patrik Gladh, Ordförande för Norra Hisingens
stadsdelsnämnd som har bekräftat att det finns besparingskrav. Den enda
utväg som han såg i dagsläget är att snabbt byta huvudman.
(Huvudman är ansvarig för skolan, vilken kan komma att bli
Göteborgsregionens Kommunförbund HR, vilket skulle ge samma huvudman
som ISGR)
Info; Det finns beslut att alla skolor i Göteborg ska gå samma i en central
skolnämnd inom 1-2 år.
2. Många brev till politiker i stadsdelsnämnden, fullmäktige och även lokala
kommunpolitiker i kranskommuner.
3. Följt och ifrågasatt den risk och konsekvensanalys som gjorts, vilken inte har
tagit i beaktande kvalitet eller barnperspektiv.
4. Samtal med Anders Andréen.
5. Berörda individer har anmält ärendet till JÄMO och
diskrimineringsombudsmannen ang. hur processen har gått till och gällande
utländsk härkomst. Vidare är ärendet anmält till facket, facket anser att
förfarandet har varit ok men inte etiskt och kommer att granska ärendet.
6. Skrivit till utbildningsdepartementet för att fråga om hur de kan säkerställa
kvaliteten på utbildningen med de nedskärningar som görs och planeras, så
att de kan trycka på skolverket att agera.
7. Jävsanmälan till stadsdelsnämnden.
8. Skolands elever har sammanställt en namninsamling.
Diskussion ang. vem som är mest lämpad att ta mot denna lista.
9. Brev har gått till Gustav Fridolin samt kulturministern.

10. Nästa vecka skall KS klubba budgeten.
Ambitioner finns att försöka få till ett tillägg ang. att den nya modellen inte
får innebära några besparingar för skolan.
11. Kartläggning ang. kompetens och behörighet skall göras tillsammans med
skola, rektor och konstnärlig ledare är informerade och involverade.

Inför möte 10 jan
-

Vad är målet?
Få de styrande att förs att detta är ett dåligt förslag, hejda att det går igenom
och starta processen att hitta möjliga andra lösningar.

-

Olika uppfattning kring ev. närvarande vid mötet eller ej.

-

Förslag att begära en opartisk ordförande eftersom det råder en jävsituation.
Följande frågor diskuterades för agendan 10 jan:
1. Besparingsprocessen (varför anställa en ny konstnärlig ledare?)
2. Planer för omställningsprocessen.
3. Huvudmannaskapet
4. Hur mäter man utbildningskvalitet
a. Skolverket
b. Dansarrådet
c. Huvudman
5. Föräldraföreningen att punkta upp 3 problemområden.
6. Presentation ang. kompetens av pedagoger/danslärare

Todo:
Önskemål inkom om att samla in de svar som har kommit på de brev/mail som har
sänts. JL påpekar att han har dokument som är viktiga för att man skall kunna följa
tidslinjen och att dessa bör vara med i sammansställningen.

-

Föräldraföreningen sänder ut mailadress via mail och Facebook dit man kan
sända de svar man har fått.

Övrigt:
Vad händer om vi inte får hejd på processen?
-

Hur accepterar vi processen och går vidare?

-

Hur motiverar vi våra barn?

