Dagordning

Stadsöskolans Verksamhetsråd
Torsdag 24 september 2015, kl 18.00 – 19.15, Stadsöskolans personalrum

§1 Mötets öppnande: Ordförande förklarar mötet öppnat.
§2 Närvarande: Per Lindberg, Lena Lundström, Katarina Nordberg, Carmenza Carl, Åsa
Snällfot, Mikael Sundström
§3 Val av ordförande: Åsa Snällfot
§4 Val av mötessekreterare: Lena Lundström
§5 Val av två justerare: Katarina Nordberg, Per Lindberg
§6 Godkännande av dagordning: Dagordning godkänns
§7 Genomgång av föregående protokoll: 21/5-2015
Mötestider under Ht -15, 22 oktober och 26 november
§8 Information från skolan:
Per informerar gällande elevrådet, att det nu är två stycken pedagoger inkopplade, detta
för att stötta upp. Elevrådet har på olika sätt varit delaktig kring renovering på skolan. Nu
har frågor ställts till representanterna: Vad vill eleverna göra på rasterna? Vad vill de göra i
fiket? Kan de utnyttja aulan till någon aktivitet under rasttid?
Per informerar vidare kring våra föräldramöten. Vi har nu under Ht-15 tillmötesgått
föräldrars önskemål, om att senarelägga tiden för mötet till 18.00. Under Vt-16 så kommer
tiden att vara 16.00 som tidigare, detta för att möta upp ytterligare önskemål från föräldrar.
Vikariefrågan är en stor fråga just nu. Finns väldigt få pedagoger att tillgå via TimeCare.
Idag handlar det till stor del om att fördela om egen personal, men detta går bara till viss
del eftersom personalen behöver egen planeringstid.
Nytt för denna terminen är att all personal träffas under torsdag eftermiddag för kollegial
samverkan. Pedagogerna (4-9) träffas och utbyter tankar och idéer med varandra.
Planerar teman (ämnesövergripande arbeten ) ihop. De besöker varandra i klassrummen,
där de tar del av varandras kompetenser. Allt handlar om att höja kvalitén i
undervisningen.
Renoveringen av klassrum, grupprum samt matsal är klar.
Denna termin har vi gjort om klasserna redan i år sex. Pedagoger från högstadiet är nere
och undervisar på mellanstadiet. Detta för att möta upp kommande elever, skapa trygghet
bland eleverna. När det gäller år 4 så kommer det att finnas år när vi flyttar upp hela
gruppen, och ibland kommer eleverna att blandas inför år 4.
Från och med Ht-15 så arbetar även pedagogerna i år 4-6 som ämneslärare.

Presskonferens har hållits och vissa skolor i Luleå kommun kommer att läggas ner eller
göras om. Kommunen växer och lärarbristen är påtaglig. Vissa skolor kommer att bli
större, vissa mindre. Det kommer också att byggas helt nya skolor. Tanken är att
Gammelstad och Stadsökolan kommer att få ett större upptagningsområde. (f-9) Beslut
klubbas i februari.
§9 Information från elevrådet: Ingen representant närvarande. Tiden är knepig för
eleverna. Vi beslutar att vi i verksamhetsrådet möter upp elevrådet under skoltid. Förslag
på tider tas upp i nästa elevråd.
§10 frågor från klassföräldrar:
Går det att sälja smörgåsar på eftermiddagen till eleverna?
Fiket öppnar upp efter lunch varje dag och då finns det möjlighet att köpa en smörgås.
Fikakooperativet i Sunderbyn har erbjudits sig att komma till skolan och baka.
Går det att senarelägga morgonturen från Rutvik?
Detta är en reguljär tid. LLT vill inte ändra denna på grund av att den sedan går vidare till
gymnasiet. Föräldrar kan försöka påverka skolskjutsteamet och LLT
Hur kan vi utmana starka elever i matematik? Mattelyftet har påbörjats på skolan, detta för
se över hela matematikundervisningen och elevernas utveckling. Pedagoger från olika
skolor möts varje torsdag.
Hur får eleverna feedback gällande betyg?
Inför betygsättning så för pedagogerna samtal med eleverna. Inför utvecklingssamtal
skriver pedagogerna in de utvecklingsmål som de anser att eleven behöver i Edwise. Även
eleverna göra en självskattning av sina kunskaper och vad de behöver utveckla och
skriver in detta.
Vad gäller kring mobiltelefoner i klassrummet?
Lärarna har mandat att handha en mobiltelefon under lektionstid/skoldag om denna
missbrukas.
§11 Övriga frågor:
Åsa kommer att vara med på mellanstadiets föräldramöte och presentera
verksamhetsrådet.
Ur ett likabehandlingsperspektiv, samt att elever ska få möjlighet att utbyta kunskap med
andra elever så har vi nu inför ht-15 infört fasta placeringar i klassrummen för alla klasser.
Eleverna är placerade likadant vart de än kommer under en fem veckors period, därefter
görs nya placeringar.
§12 Mötets avslutande: Ordförande avslutar mötet
Blankett för arvodering

