Dagordning

Stadsöskolans Verksamhetsråd
Torsdag 26 november 2015, kl 18.00 – 19.15, Stadsöskolans personalrum

§1 Mötets öppnande:
Ordförande förklarar mötet öppnat.
§2 Närvarande:
Per Lindberg, Lena Lundström, Mikael Sundström, Åsa Snällfot, Lotta Van Der Geer,
Maksime Hassbjer, Marita Thelin
§3 Val av mötessekreterare:
Lena Lundström
§4 Val av två justerare:
Per Lindberg, Marita Thelin
§5 Godkännande av dagordning:
Punkt Information från elevrådet byter plats med punkt Information från skolan.
§6 Genomgång av föregående protokoll:
24/9-2015
§7 Information från elevrådet:
Elevrådet har lagt fram förslag på namn till matsalen, förslagen är: Matsalen, Shiras kök,
5, Tibbling. Röstning kommer att ske av alla elever på skolan.
Många av speglarna i omklädningsrummen i sporthallen är trasiga. Eleverna önskar även
större speglar. Det är också dålig belysningen inne på toaletterna. Per har gjort en
anmälan till förvaltningen/vaktmästaren.
Eleverna önskar en prislista utanför fiket så att de kan se vad olika saker kostar. Per
kontaktar Yvonne i fiket och ordnar detta.
Eleverna saknar klockor i vissa klassrum. Per meddelar att fler klockor är beställda så att
det ska täcka upp alla nödvändiga utrymmen på skolan.
Eleverna undrar om det går att utnyttja Borgården till något? Om man kan göra i ordning
där så att de t.ex. kan sitta ute när det är sommar. Per talar om att detta förslag är under
diskussion, och att tanken är att Borggården skall kunna utnyttjas av såväl elever som
pedagoger.
Några elever undrar varför de har två olika No lärare i deras klass. Per meddelar att utifrån
det här läsårets tjänsteplanering så gick det inte att lösa på annat sätt. Han kommer att se
över detta till nästa läsår.
Eleverna undrar varför vissa av lärarna dricker kaffe i klassrummet när eleverna inte får
dricka något överhuvudtaget. Per meddelar att det ska självklart vara lika för alla. Han
lyfter denna punkt vid nästa morgonmöte med personalen.

Eleverna undrar om det inte kan finnas gratis mellanmål (frukt)i fiket när de har sen lunch,
Per talar om att det har med kringkostnader för bland annat extrastäd att göra, utifrån
kompostering av frukt. Städet ligger på entreprenad. Kan elevrådet lägga fram förslag på
kompostering?
Det är kallt i vissa av klassrummen. Per meddelar att problemet har legat kring teknisk
utrustning nere i källaren, men att detta nu är åtgärdat.
Några elever har lyft att det är smutsigt i Hk salen. Städbesiktning är genomför och det är
beslutat att det ska ska våtmoppas inte torrmoppas i salarna. Städfirman har lovat att
åtgärda det, men det har fortfarande inte hänt något. Per menar att en konsekvens måste
ske mot företaget.
Eleverna undrar varför man efter skoltid fortfarande måste man lämna väskorna utanför
Ica när man går in. Vad händer om väskorna försvinner? Per meddelar att eftersom detta
problem ligger efter skoltid, så är det Ica själv som ansvarar över den frågan.
Några elever har lyft att ett av fönstren i sal 1 inte går att stänga. Per talar om att detta
kommer att åtgärdas.
Eleverna önskar att ha en pysseldag under basketturneringen. Per meddelar att
återkoppling kring det kommer att ske på måndag under klassrådet.
§8 Information från skolan
En debatt kring framtidens skola pågår just nu runt om i närområdet. Den 7 januari
kommer det att hållas en presskonferens. Remisstiden kommer att ligga mellan 7-20
januari, där allmänheten ges möjlighet att tycka till.
Under närmaste året så räknar Luleå kommun med att det kommer att komma 230
ensamkommande barn ut till skolorna. Detta kommer att bli en stor utmaning för skolorna,
och det kommer att kräva en organisation som kan möta upp denna typ av utmaning. Vi
måste tänka nytt.
Hur kan vi tänka kopplat till det som hände i Trollhättan gällande vår säkerhet på skolan.
Varför ska just skolan vara en öppen allmän plats? Kan vi använda oss av taggar till
eleverna? Att utomstående som besöker skolan anmäler sig till expeditionen och där de
blir tilldelade namnskyltar.
Vi beslutar att om vi har viktiga frågeställningar som som vi kan och vill driva inom
verksamhetsrådet, mailar ut dessa till varandra innan mötet.
§9 Aktuella frågor från klassföräldrar:
Fråga: Vad är innebörden av vision 2020?
Vision 2020 är tankar om vår skola hur den kommer att se ut om 5 år. En film kring
Stadsöskolans vision är gjord av Per. Denna film används nu av några på ett felaktigt sätt.
Vilket vidare har lett till att misstolkning råder. Alla 7-9 rektorer har och arbetar mot en
vision 2020. Det är viktigt att man skiljer på dessa visioner och ”framtidens struktur” som
förvaltningen arbetar med. I Stadsöskolans vision lyfts bland annat arbete i fokusgrupper,
grupper där vi arbetar med kollegial samverkan. Mentorskapet ligger inte längre hos

pedagogerna. Det finns andra personer som kan sköta vissa av de uppgifter som
pedagogerna är kopplade till idag. Arbetet kring visionen är ett pågående arbete.
En förälder lyfter en pågående samverkan mellan arbetsförmedlingen och kommun
kopplat till att öka andelen unga som slutför gymnasieutbildning.
Per lyfter att skolan nu 2015 har ett underskott i budgeten.
§10 Tid för möte med elevrådet
kollar av en tid med Frida till våren om verksamhetsrådet kommer ut till elevrådet
§11 Mötestider under våren 2016
Förslag: 28 januari, 17 mars och 19 maj
14 jan 17.00 extra möte verksamhetsmöte.
§12 Övriga frågor:
§13 Mötets avslutande
Blankett för arvodering

