Dagordning

Stadsöskolans Verksamhetsråd
Torsdag 19/5 2016 kl 18.00 – 19.15 Stadsöskolans personalrum

§1 Mötets öppnande:
Ordförande förklarar mötet öppnat.
§2 Närvarande:
Yvonne Larsson, Lena Lundström, Åsa Snällfot, Carmenza Carl, Katarina Norberg, Mikael
Sundström
§3 Val av mötessekreterare:
Lena Lundström
§4 Val av två justerare:
Yvonne Larsson, Åsa Snällfot
§5 Godkännande av dagordning:
Dagordning godkänd
§6 Genomgång av föregående protokoll:
17/3-16
§7 Information från skolan:
Per fortfarande sjukskriven. Kommer eventuellt att återvända till skolan den 6 juni på 50%
Tjänsteorganisationen är nu spikad. Schemaläggningar påbörjad.
Från och med höstterminen -16 så kommer det även att finnas en rektor på mellanstadiet.
Eftersom Stadsöskolan är ”EN” skola så kommer det vara ett samarbete mellan
rektorerna.
Fortfarande personal som är långtidssjukskrivna på skolan. Till viss del planerad återgång
till hösten. Skolan säkerställer från och med höstterminen med en extra matte/no lärare.
Lärartätheten ser just nu bättre ut.
Vad gäller ämneslärarsystemet på mellanstadiet så är detta något som kommer att fortgå.
Under kommande k-dagar så kommer personalen att utarbeta hur vi fortsättningsvis ska
arbete med attityder och beteenden på skolan. Det är just nu ett ganska hårt klimat.
§8 Information från elevrådet:
Inga representanter närvarande
§9 Aktuella frågor från klassföräldrar:
Mikael Sundström informerar att ”Raggningen” av extrapersonal på universitetet bland
studerande var lyckad, ca 70 st har anmält intresse för att vikariera i Luleå kommun.

Önskemål från föräldrar av förtydligande kring de regler som finns på skolan, för både
elever och föräldrar.
Eleverna har lite att göra på rasterna. Går det att köpa in spel? Finns det möjlighet att
investera ett pingisbord?
Schack har visat sig vara populärt på skolan och har införskaffats. Mer spel kommer att
finnas tillgängligt. I dagsläget så finns det ingen möjlighet att ha ett pingisbord på skolan.
Det handlar om placering och utrymme. Aulan skulle kunnat utnyttjas ,men då innebär det
att vi måste ha en extra personal på plats under dagtid. Detta eftersom området kring
aulan är ett av de riskområden för kränkningar som elevrådet har tagit fram.
§10 Mötestider under våren 2016
22 september
20 oktober
1 december

§11 Övriga frågor:
Åsa Snällfot slutar som sammankallande, ordförande från och med ht-16
§12 Mötets avslutande
Blankett för arvodering

