Aktuellt inom verksamheten 2022-05-31
Mottagande av nyanlända barn och elever från Ukraina
LundaVälkomsten har genomfört kartläggning av ca 20 barn och 50 elever. Barnen och
eleverna har nu fått placering på förskolor och skolor. Inför ett eventuellt ökat
mottagande av flyktingar i Lund inom det nationella flyktingmottangandet pågår ett
planeringsarbete för ett eventuellt ökat mottagande efter sommarlovet.
Förskola:
Fortsatt arbete med att justera antal avdelningar/personal i höst pågår utifrån ett
vikande barnantal.
Samtal pågår gällande hur vi ska förvalta och utveckla våra erfarenheter utifrån våra
ULF-projekt (ULF=Utveckling, lärande och forskning).
Planering för höstens gemensamma utvecklingsdag pågår. Dagen har som tidigare fokus
på det språkutvecklande arbetssättet. Vi använder pengar från det statliga bidraget
kopplat till språkutvecklande arbetssätt i förskolan.
Flera enheter har sökt och fått ekonomiska bidrag kopplat till språkutvecklande
arbetssätt även i år. Dessa resurser kommer också från ovan nämnda statsbidrag.
Grundskola:
Ingen kvalitetsgranskning på Fågelskolans grundsärskola men väl en riktad tillsyn.
Fäladsskolan har haft redovisning av sitt Miljöprojekt: Klimatsmart skola. Ett projekt
där hela skolan arbetat med samma tema men olika inriktningar. Barn- och
skolförvaltningens miljösamordnare Lisa Stellansdottir och Naturskolan har varit med i
planering och utförande som stöd till skolans lärare och elever.
Utmaningar till övriga Lund att cykla till jobbet, svar på: Vad händer med skräpet i
naturen? Hur arbetar livsmedelsaffärer långsiktigt, vad kan man skapa av kasserade
föremål? är bara några av inriktningarna som presenterades under vernissagen på
Fäladsskolan den 17 maj. Vernissagerna bestod av filmer, tavlor, texter, teknikskapelser
mm Klimatlopp och planerangar var också del av dagen.
Idalaskolan har firat torrängens dag tillsammans. EN del av Nya Idalaskolans skolgård
är torräng som sköts på ändamålsenligt sätt. Naturskolan var del i denna temadag.
Fäladsgården har kunnat återuppta sina utbyten under april, maj. Elever har varit på
utbyte i Zaragoza, Spanien och Berlin, Tyskland samt Ringe, Danmark. Franskeleverna
har genomfört ett hybridutbyte.
Oroligt på mellanstadiet på Svaleboskolan där en grupp elever ställer till oroligheter på
Coop samt på skolgården, utanför skoltid.

En avstängning på Fäladsskolan pga oprovocerat våld mot annan elev.
En avstängning på Fäladsgården pga uttalat dödshot mot personal och elev.
Avstängning av elev på Genarps skola efter hot.
Lovskola 2022
Alla skolor har inkommit med anmälningar. Det totala antalet elever överensstämmer
ganska väl med föregående år. Tidigare år har cirka 25 % av de föranmälda klarat betyg
eller avanmäls under de sista veckorna.
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