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Verksamhet – nivå

Njudungsgymnasiet

Plats och tid

Konferensrummet, kl. 13.30

Närvarande

För arbetsgivaren

Henrik Wågesson
Johanna Wilhelmsson

För Lärarförbundet

Carl-Gunnar Nilervik
Anneli Lagerqvist Gustafsson

För Lärarnas
riksförbund

Bengt Hultberg

För SSR

Ingmarie Andersson

För Skolledarna

Stefan Elg

För Elevrådet

Lovisa Lindqvist
Emelina Mujkanovic

Justerare

Anneli Lagerqvist Gustafsson
Bengt Hultberg

§ 1 Föregående protokoll
Senast den 15 april ska arbetstagarna ha fått muntlig information om sin lön.
Diskussion kring avtal med förstelärarna förs på förvaltningsnivå.
Det pågår en planering kring lärarlönelyftet men detaljer kring urval etc. är inte klara.
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 2 Från elevrådet
På onsdag byter elevrådet styrelse. Talare vid studenten är beslutat av festkommittén
och elevrådet.
Festkommittén är redo för den nya elevorganisationen. Nästa steg är att organisera det
hela.

§ 3 Ekonomi
Henrik har skickat ut den övergripande budgeten till representanterna i
samverkansgruppen. Respektive rektor förmedlar sin rektorsenhets budget på APT.
Det behöver tas fram en tydligare rutin kring ekonomi för det individuella valet. Henrik
återkommer i frågan.
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§ 4 Antagning
Antagningssiffrorna ser över lag bra ut. Vissa program är redan idag fulla vilket kan
påverka intag av elever från områden utanför vår samverkan. Idag är det totalt 78 Sbehöriga där många förhoppningsvis kommer att bli behöriga till ett nationellt program.
Vi behöver se över organisationen på några av de program som idag är fulla och som har
reserver. Till IN, RL och VF är det få sökande.

§ 5 Lokalfrågor
Fredrik Arvidsson från Tekniska kontoret var på plats och ritningar på paviljongerna som
ska finnas på plats till hösten presenterades. Paviljongerna ska innehålla fyra klassrum,
grupprum samt personalrum. Vi diskuterade placeringen av entrén och Fredrik fortsätter
att arbeta med frågan. Kan vi sätta upp någon upp någon form av tak? Henrik skickar ut
påbörjad ritning.
Paviljongerna hyrs på tre år med möjlighet till förlängning. Nästa steg är att se över hur
all verksamhet kan inrymmas uppe på Norrvägen.
Det har påbörjat ett samtal kring den fysiska arbetsmiljön på särskolan.
HV ska flyttas upp till Norrvägen eftersom VLC behöver fler lokaler. Skolan har fått i
uppdrag att se över var HVs nuvarande undervisning ska förläggas. Skolledningen har
också diskuterat vad i övrigt som kan göras och även uppmanat personalen att komma
med egna idéer.
Förslaget är bl. a följande:







SA eller EK flyttar till paviljongen
HV florist flyttar till 1307
HV design inryms på IN samt i bildsalen
Svensinstitutionen görs om till personalrum och konferensrum
Samhällsinstitutionen görs om till klassrum
Lärarrum i 22-korridoren görs om till konferensrum/ev. sa-inst

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har synpunkter på sättet som förändringarna
har kommunicerats. Det är viktigt att det finns tillfälle att få information kring
lokalfrågorna med efterkommande diskussion. Detta görs på kommande
rektorsinformation.

§ 6 APT
Det finns ett missnöje med arbetsplatsträffarna som upplevs som mer
informationstillfällen än gemensamma diskussioner. Rätt frågor ska vara i rätt forum. LR
är kritiska till att minnesanteckningar förs istället för protokoll och att inte sekreterare
eller justerare väljs.
Vi behöver vara överens om hur vi går tillväga vid APT.
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§ 7 Vikariat vid kompetensutveckling
Det fungerar inte fullt ut i alla vikariepooler. Vi behöver se över dessa frågor. Susanne,
Stefan och Johanna håller på och ser över hur kompetensutvecklingen ska se ut på
skolan. Det är viktigt att lärarna finns med i diskussionen.

§ 8 Övriga frågor
Det finns behov av att sätta in ytterligare ett möte för att fortsätta diskussionen. Henrik
kallar gruppen till ytterligare möte.
Mer information om den nya mottagningsenheten efterfrågas. Henrik har tagit upp
frågan på förvaltningen.
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