Samverkansråd Furuparksskolan 2016-02-25
Närvarande: Daniel 1B/3D, Maria 4C, Magnus 2C, Stefan 1C/3B, Mikael 6A, Ida 3C,
lärarrepresentant Viktoria 1C, lärarrepresentant Eva 6B, rektorerna Jörgen & Elisabeth.
Rutiner på Furupark
Elevhälsoplan
Rektorerna presenterar elevhälsoplanen. Används när pedagoger har en oro att elever inte
kommer att nå målen för verksamheten. Planen innehåller rutiner för elevhälsans arbete.
Likabehandlingsplan
Ligger ute på skolans hemsida, kommer att revideras under våren. Planen innehåller riktlinjer
för hur skolan arbetar mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling.
Samverkansrådet får i uppdrag att titta igenom planen för att kunna ge sina synpunkter på den
vid kommande möte senare i vår. Alla skolans vårdnadshavare får gärna komma med
synpunkter på Likabehandlingsplanen. Skicka då dina funderingar i ett mail till rektorerna.
Krisplan
Upprättad av Barn och utbildningsförvaltningen. Ska arbetas med från skolans sida för att se
över skolans rutiner vid eventuella kriser såsom t.ex. dödsfall, olyckor, pandemier, etc.
Organisationen kring blivande år 4 HT-2016
Funderingar kring organisationen till hösten har inletts. Just nu finns det fem stycken år 3 på
skolan. I åtanke kring höstens organisation måste man ta hänsyn till klassernas storlek samt att
eleverna ska få undervisning av behöriga lärare. Hur lärarna ska föredela sig i arbetslag och
liknande påverkar också hur organisationen ska se ut. Det kan bli tal om att slå samman
klasserna så det blir fyra stycken år 4 till hösten. I mitten av april kallas vårdnadshavare i år 3
till ett föräldramöte där höstens organisation ska presenteras.
Mellanstadiefritids
Från HT-2016 ses möjligheten över att skapa ett mellanstadiefritids för att kunna göra
aktiviteter riktade till äldre barn. I första hand kommer den verksamheten rikta sig till år 4
men den kan också komma att utvecklas till att innefatta fler klasser längre fram. Man tänker
sig att ha fritidspedagoger kopplade till klasser för samverkan under skoldagen och till
fritidsverksamhet på eftermiddagen. I organisationen diskuterar man att ha t.ex.
klubbverksamhet efter elevernas intressen men också möjlighet till läxhjälp. En presentation
av fritidsverksamheten sker i samband med föräldramötet för år 4 i mitten av april.
Vårshow
År 3-6 uppträder. Eleverna har själva röstat fram att de vill att showen ska vara en tävling med
en segrare och pris.
22/3 visas showen på kvällen för vårdnadshavare.
23/3 visas showen för skolans elever.

Sociala medier
Ibland dyker det upp diskussioner som rör skolan på sociala medier. Det kan vara saker som
elever eller vårdnadshavare sett eller hört som diskuteras. Ofta uppstår dessutom missförstånd
kring det som skrivs. Eftersom skolan inte kan skriva på sociala medier hur de arbetar med
enskilda fall och elever, samt för att undvika missförstånd, så uppmanar rektorerna alla att i
första hand ta kontakt med dem om det är något man vill lyfta och diskutera eller informera
om.
Hur användningen av mobiler, kameror och sociala medier ska fungera i skolan är en
kontinuerlig diskussion som pedagogerna har med eleverna. Mobiler och sociala medier är en
del av elevernas liv och de upptar en stor del av deras dag.
Furupark har en gilla-sida på Facebook där man kan följa verksamheten.
Digital agenda – skolan i Luleå
Digital agenda är en ekonomisk satsning som Luleå kommun gör för att öka användningen av
digitala hjälpmedel i skolan. Det kan vara t.ex. inköp av datorer eller iPads. Bidraget som ges
över tre år riktas till årskurs 4-6 och fördelas bland skolorna i Luleå. Hur fördelningen ska se
ut är ännu inte klart.
Fritidsverksamheten på Berget
Organisationen som nu innebär att klasserna delas efter skoldagen och att eleverna går till två
olika fritids ska ses över inför hösten. Föräldrar upplever att eleverna i klasserna inte får
någon bra sammanhållning när de delas på fritidstid. Hälften av eleverna/vårdnadshavarna
möter dessutom en fritidspedagog som inte har varit med klassen under dagen. Något som kan
vara en nackdel för yngre barn då en kontinuerlig dialog mellan vårdnadshavare och skolans
personal kan vara viktig.
Ny skolsköterska
Skolan har fått en ny skolsköterska. Hon heter Linda Larsson och vissa föräldrar har redan fått
hem en presentation från henne. Andra får det med kommande veckobrev eller liknande.
Isbanan
Isbanan bakom matsalen underhålls av Parkförvaltningen. Det har varit problem att få den
plogad och spolad men det har gjorts idag (25/2). Från skolans sida ligger man på att få den
skottad oftare men Parkförvaltningen hänvisar till att det är många isbanor i stan som ska
underhållas. Det hade dock varit bra om en traktor med skopa hade plogat isbanan så att snön
hade kunnat bäras bort. När den som nu plogas så krymper isytan för varje gång det snöat.
Förskoleklasser HT-2016
Arbetet med att göra klassindelningar inför höstens förskoleklasser kommer att inledas
kommande vecka.

Framtidens skola
Slutligt beslut tas i Kommunfullmäktige 4 april. Svartöstadskolans elever är hänvisade
till Örnässkolan då de ligger inom samma upptagningsområde. Det finns dock vårdnadshavare
som har visat intresse att istället flytta sina barn till Furuparksskolan. I vissa årskurser kan det
bli aktuellt att ta emot nya elever från Svartöstan.
Furuparksskolans elever kommer också att bli påverkade när eleverna på Berget måste flytta
från sina lokaler (och inrymmas i huvudbyggnaden?) när Bergets lokaler ska renoveras och
anpassas för förskoleverksamhet.
Tallkronanskolan (på Kronan) ska preliminärt öppna till HT-2017. Inledningsvis med klasser
från Förskolan till år 3.
Till hösten kommer det att kallas till ett informationsmöte om den blivande Tallkronanskolan.
Där kan alla som är intresserade få höra om skolans pedagogiska verksamhetsidé samt få en
chans att ställa frågor om en eventuell övergång från Furuparksskolan.

Sekreterare
Daniel Josjö 1B/3D

