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1) Återkoppling från förra träffen. Skolan behöver bli tydligare på att kalla till
skolrådet. Kommunikationskanaler fungerar inte riktigt bra än.
2) Aktuellt i område:
- Hällbacken växer, stora barnkullar att vänta, Boskataskolan är
upptagningsskola
- Överskolningsprocess för åk 6 till Björksskataskolan har börjat
- Byte av golv i flygel 1 och målning av klassrummen och hallar i flygel 1
- Pedagogerna har arbetat med implementering av elevhälsoplanen och
likabehandlingsplanen under hösten
- Ny IT strategi för skolorna i Luleå kommun
- Boskataskolan är övningsskola och tar emot VFU studenter
3) Öppettider
Utifrån det systematiska brandskyddsarbetet behöver skolan ser över sina rutiner
vid skolstart och skolslut. Det är svårt att ha koll på alla barn som inte är inskrivna
i fritids vid en eventuell brand. Mer information kommer att skickas ut under
vårterminen.
4) Återkoppling elevråd
Rektor Johannes berättar om arbete med att Boskataskolan ska bli en mobilfri
skola. Elevrådet har fått i uppdragg att beskriva positiva och negativa sidor av en
mobilfri skola:
För förbud:
- mobiltelefoner gör ingen nytta i skolan
- de stör
- de kan bli stulna
- vissa barn spelar med de på rasterna och hinner inte lekar med sina kompisar
- man kan ta foton och filmer av barn och vuxna som inte vill
Mot förbud:
- när man bor på två olika adresser så har man sin mobil på fel ställe om man ska
åka till en annan förälder
- man kan inte ringa hem om det behövs
- man kan googla och kolla upp skolsaker
- mobilen i mobildagiset kan skadas
- om man ska åka buss eller taxi hem kan man inte ringa hem
I det senaste beslut från Skolinspektionen är det okej att införa ett
mobiltelefoniförbud under förutsättning att eleverna har varit delaktiga i
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processen. Vi kommer att diskutera frågan intern och presentera skolans beslut
under vårterminen.
5) Skolrådets uppdrag
Frågan kom upp om vad som är skolrådets uppdrag. Ska det vara en kanal för
frågor som kommer från klassföräldrar? Rektor Johannes ser gärna att om man ha
frågor rörande verksamheten att man ställer de i första hand till den som berörs.
Skolrådets uppdrag ska vara att fungera som bollplank utifrån ett mer tematisk
perspektiv, det vill säga att vi tillsammans arbeta utifrån teman som har
informerats om i förväg. Rektor berättar att skolan ska skicka ut ett
informationsbrev i början av vårterminen med information om skolrådets syfte,
läsårstider, nationella prov och annan viktig allmän information.
6) Anmälningar till socialtjänsten
Frågan kom upp hur skolan arbetar med detta. Rektor hänvisar att skolan har
skyldighet att anmäla vid misstankar om att barnen får illa. Information om detta
kommer även att finnas med i informationsbrevet
7) Nästa träff
När läsårsplaneringen är klar skickas det ut information via mentorer om datum.
Önskemål om att senarelägga en träff ska tas med i planeringen.

Vid pennan
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