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Stadsöskolans Verksamhetsråd
Torsdag19 mars 2015, kl 18.00 – 19.15

Stadsöskolans personalrum
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Mötets öppnande

§2*

Kallade: Pernilla Wallton, Göran Lundsten, Lena Lundström,
Yvonne Larsson, Carmenza Karl, Germund Beckenäs, Åsa
Snällfot, Mikael Sundström, Katarina Nordberg
Val av mötessekreterare
Lena Lundström
Val av två justerare
Pernilla Wallton
Göran Lundsten
Godkännande av dagordning
Ja
Genomgång av föregående mötesprotokoll
5 februari 2015
Information från skolan
Yvonne informerar om att fönsterbytena nu är klara och att det har
fungerat bra under arbetets gång.
Dags för renovering på skolan. På mellanstadiet kommer fem
klassrum plus korridoren att rustas upp och på högstadiet berör det
tio klassrum samt grupprum.
Förvaltningen kommer att stå för en del av kostnaden och skolan
resten. Renoveringen kommer förmodligen att påbörjas under
påsklovet. Möbler är beställda både till mellan och högstadiet.
Vad gäller matsalen så försöker skolan nu trycka på Input, så att
renoveringen kan komma igång även där.
Friends kommer till skolan under nästa vecka. Det blir teater för
eleverna under tisdagen. Samma dag på kvällen erbjuds föräldrar
en föreläsning/utbildning. Pedagoger kommer att få sin
föreläsning/utbildning under onsdagen. Vi kommer också att bli
tilldelad ett material, som vi tillsammans med eleverna ska arbeta
vidare med.
Information från Elevrådet
Ingen representant närvarande.
Aktuella frågor från klassföräldrar
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Övriga frågor
Förälder berättar att under friluftsdagen på väg till skolan v11, så
blev en elev drabbad av en mindre trevlig incident på lokalbussen.
Någon hade tryckt på stopknappen men ingen ville kliva av. Varvid
chauffören stannar och vägrar köra vidare innan någon stigit av
bussen. Till slut väljer en flicka som inte hade något med
händelsen att göra, att kliva av, och erbjuder sig att gå till skolan.
Denna händelse är självklart helt oaccepatbel. Förälder samt rektor
har kontaktat skolskjutsteamet som vidare har kontaktat LLT.
Hur är Stämningen på skolan? Har förekommit en del mindra bra
verbala uttryck från elever på skolan riktat mot dels andra elever
men även pedagoger. Berörda mentorer och övrig personal arbetar

kontinuerligt med dessa frågor tillsammans med eleverna.
Hur fungerar det med problematiken på Ica? Eleverna har tagit till
sig den kritik som riktats mot dem på ett mycket bra sätt.
Personalen på Ica är mycket nöjda.
Hur ser det ut på vikariefronten? Att få ut vikarier till
skolan/skolorna i Luleå kommun är ett stort problem.
Hur har vikariebemanningen sett ut för Stadsöskolan under
2014/2015? Vad kan vi som föräldrar göra för att påverka
situationen? Ett underlag kring vikarietillsättningen kommer att tas
fram, och redovisas under nästa möte 21/5-15
Fiket är nu öppet och det fungerar bra. Elverna är mycket nöjda.
Norrbottens fotbollsförbund har anordnat en fotbollsturnering i
Arcus, som har varit mycket uppskattad av såväl elever som
föräldrar.
Finns det någon regel som säger att om inte läraren har dykt upp
till lektionen inom en kvart, att då får eleverna avvika? Nej, den
regeln finns inte enligt skolverket. Eleverna ska vid ett sådant
tillfälle söka upp någon annan vuxen på skolan för vidare
information. Denna regel kommer dock att lyftas i elevrådet för att
tydligöras.
Åsa tipsar om Iq.se fokus/tonåring Det är ett dotterbolag till
systembolaget som utarbetat ett material kopplat till alkohol, som
vi i skolan kan arbeta med tillsammans med eleverna.
Varför närvarar inte rektor vid föräldramötena på högstadiet?
Olyckligtsvis har rektor varit uppbokat på annat vid tillfället och
därmed inte kunnat närvara.
Förädramötena med olika teman beroende på årskurs har gett
mycket god respons från föräldrar. Jens Lindgren (montessori)
besökte år åtta denna termin och föreläste kring ”Sociala mediers
påverkan”. Polis Bertil Sandström besökte år sju och föreläste om
”Att motverka tidig alkoholdebut”
Hemsidan behöver uppdateras vad gäller medlemmar i
verksamhetsrådet. Åsa kontaktar Annelie Ludvig.
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Nästa möte:
21 maj
Mötets avslutande

