Dagordning
Stadsöskolans skolråd

Måndag 21/11- 2016, kl 18.00 – 19.00
Stadsöskolans konferensrum

§1

Mötets öppnande

§2

Kallade: Yvonne Larsson (rektor 7-9), Lena
Lundström (pedagog högstadiet), Stina Lannerblad
(rektor 4-6), Anna Kronman (4C), Mattias Brandén
(5B), Kristina Hedman (5B), Ulrika Birk (6C), Mikael
Sundström (8B1), Marita Thelin (8B2), Pernilla
Wallton (9A), Katarina Nordberg (9C) Marja-Liisa
(Pedagog mellanstadiet)

§3

Val av ordförande
Katarina Nordberg

§4

Val av mötessekreterare
Lena Lundström

§5

Val av justerare
Yvonne Larsson

§6

Godkännande av dagordning
Dagordning godkänd

§7

Genomgång av föregående mötesprotokoll
19/5-16
Mötessekreterare läser igenom föregående
protokoll.

§8

Mötestider VT-17
V 9 måndag 27/2
V 19 måndag 8/5

§9

Information från rektor
Fortsatt långtidssjukriven personal, men det finns
täckning på de flesta lektionerna.
Skolan har anställt en lärare i spanska. Hon kommer
att arbeta heltid efter jul. Skolan söker vikarier för
övrig tid. Pedagogen har förberett material åt
eleverna.
Tidigare anställd pedagog har överlämnat
fullständig dokumentation.
Per tjänstledig för studier under ht-16
Göran Lundsten sv/idrottslärare på mellanstadiet
slutar på skolan.
Rekrytering av ny kurator pågår.
Pingisbord finns nu på plats i skolan. Tyvärr så har
några elever valt att ta sönder de racketar som finns
tillgängliga.
Fiket stängt för tillfället. Personal sjukskriven.
Gällande skolvärdar så har skolan ansökt om detta.
Fackliga förhandlingar pågår kring dessa tjänster.
Trivselenkäten är gjord i samtliga klasser
Det fungerar dåligt kring städet på skolan. Avtalet
går ut nu till sommaren.

§10

Information från elevrådet
Inga representanter närvarande
Genomgång av protokoll från elevrådsmöten 4-6,
7-9

§11

Aktuella frågor från klassföräldrar
Maten är ofta slut de dagar eleverna har sen lunch.
Rektor har pratat med personalen. Det finns alltid
två maträtter. Ibland händer det att en kan ha tagit
slut. Det finns dock alltid kvar mat till eleverna.
Nya mattider 11-13 från och med Ht-17
Kan man se över klassindelning för år fyra? ojämnt
fördelat just nu.
Detta ses över nu inför ht-17
Vad händer med Spanienresan för år 9?
Eftersom det blivit en del byten av pedagoger
gällande denna tjänst så har planerna kring resan
inte kunnat fortgå. Det finns möjlighet för någon/
några föräldrar som vill ta på sig ansvaret, att
fortsätta driva frågan. Om ingen tar på sig denna
uppgift så kommer pengarna som samlats in, att
delas upp mellan eleverna.
Eleverna upplever att det är kallt i skolan.
Ventilationssystemet är bytt vid ett flertal tillfällen.
Stadsbyggnadsförvaltningen är inkopplad och har
besökt skolan vid ett flertal tillfällen. Skolan trycker
på i ärendet, men allting går väldigt segt.
Stämmer det att år sex ”tar” klassrum från
högstadiet?
Det ska inte vara något problem kring detta. En sexa
på skolan har just nu lektioner uppe på högstadiet
på grund av platsbrist nere på mellanstadiet. Det
finns klassrum till alla elever.
För små skåp till eleverna.
Detta är något som skolan just nu ser över.
Ibland saknas det tvål på toaletterna nere på
mellanstadiet.
Detta är en av konsekvenserna av att städet inte
fungerar ordentligt.

§12

Övriga frågor
Mobiltelefoner, förbjuda eller hantera?
Blandade åsikter i denna fråga. Upp till var och en av
pedagogerna hur de väljer att hantera detta.
Insamling av mobiler = Ansvar
Gällande turneringar på skolan.
Inte alla elever som utövar någon lagsport. Gliringar
ges mellan elever inför, under och efter en
turnering. En del elever väljer att vara sjukskrivna
den dagen? Kan man se över ett nytt koncept? T.ex.
Mixa lag mellan olika klasser?

§13

Mötets avslutande

