Protokoll Stadsöskolans skolråd

Måndag 15/5 -2017 18.00 – 19.00 Stadsöskolans konferensrum

§1 Mötets öppnande: Ordförande öppnar mötet .
§2 Närvarande: Marja-Liisa Johansson, Anna Kronman, Yvonne Larsson, Katarina Nordberg, Kristin
Hedman, Ulrika Birk
§3 Val av mötessekreterare: Marja-Liisa Johansson
§4 Val av justerare: Yvonne Larsson och Kristin Hedman
§5 Godkännande av dagordning: Ja
§6 Genomgång av föregående mötesprotokoll 27/02-17: Yvonne läser upp föregående protokoll
§7 Information av rektor:
Skolan har fått en ny skolkurator: Pernilla Essebro.
Rektor Per är fortsatt sjukskriven 100% tillsvidare. Yvonne fortsätter som rektor, även på
höstterminen.
Yvonne i fiket är tillbaka på jobbet efter sin sjukskrivning.
Yvonne och Stina har varit på ett möte med arbetsförmedlingen samt arbetsmarknadsstyrelsen
gällande ”skolvärdar” till skolan. Det anordnades en ”speeddating” under mars månad där rektorer
hade möjlighet att träffa och intervjua de som sökt. Skolan valde en skolvärd som sedan tackade nej
till jobbet. Skolan fortsätter arbetet med frågan.
Bemanningsplanering är gjord. Arbetet med tjänsteorganisationen är nästan klart. På hösten
kommer två klasser i år 6 vara på högstadiet av utrymmesskäl. De lärare som undervisar dessa
klasser kommer att vistas i närheten av eleverna. Klassrummen kommer att vara nära varandra.
Trivselenkät gjordes i början av maj. Man håller på att sammanställa resultatet.
Eleverna har velat ha duschdraperier till duschrummen i sporthallen. Frågan är inte löst än utan
arbetet fortsätter.
Skolan kommer att anställa nya behöriga lärare. Anställningsintervjuerna pågår.
Byggprojektet har påbörjats. Rektorerna har varit på första byggmötet. Personalrepresentanter väljs
ut till projektet. Allt eftersom projektet pågår kommer löpande information delas ut till alla.
Elevrådet år 7-9 har besökt Råneå och träffat politiker.
Elever i år 9 har besökt Auschwitz. De kommer att ha redovisning inför personalen och skolchefen,
samt inför elever i år 6-9 den 9 juni.
Alla som läser franska i år 9 är just nu i Paris.
Skolans mellanstadium är med i Erasmus-projektet . Det innebär samverkan mellan olika skolor i olika
länder. Det handlar om problematisk elevfrånvaro.

Man har köpt in mobillådor till år 6 och till klassrummen på högstadiet. Mobilfrågan diskuteras vidare
av rektor med sin personal.
§9 Aktuella frågor från klassföräldrar :
Trådlösa nätverket ska inte vara tillgänglig för eleverna. Skolan fortsätter att undersöka frågan.
En av klasserna i år 4 är mycket större än de andra. Varför har man olika stora klasser? Varför
behåller man gruppen? Elever i den klassen får mycket mindre lärartid. Klassen behöver två
pedagoger på lektionerna.
Önskemål finns om att rektor ska vara med på höstens föräldramöte. Hen ska berätta om skolans
värdegrund och tankar. Skolans personal presenterar sig. När man träffas i klassrummet vill man höra
hur det fungerar i klassen och få information om saker som berör klassen och undervisningen. Man
vill också veta t.ex. om schemat. Temat t.ex. om frukost är ointressant.
Det finns glas på skolgården. Den kommer att sopas.
§10 Övriga frågor
§12 Nästa möte: I början av oktober. Skolan ansvarar för att kallelsen skickas till alla berörda.
§13 Mötet avslutades.

