Dagordning

Stadsöskolans Verksamhetsråd
Torsdag 20 november 2014, kl 18.00 – 19.15
Stadsöskolans personalrum

§1*

Mötets öppnande
Åsa öppnar mötet med att hälsa alla välkomna.

§2*

Kallade:, Lena Envall-Lundström, Per Lindberg, Germund
Beckenäs Julia Asplund, Katarina Nordberg, Carmenza Karl och
Åsa Snällfot Pernilla Wallton, Katarina Nordberg, Göran
Lundsten, Mikael Sundström, Ingrid Sundström
Val av mötesordförande
Åsa

§3*
§4*
§5*
§6*
§7*

Val av mötessekreterare
Lena Envall Lundström
Val av två justerare
Pernilla och Göran
Godkännande av dagordning
Godkänner dagordning
Genomgång av föregående mötesprotokoll
30 oktober 2014
Informationskväll 13 november gällande utköp av datorer.
Prio, ett förändringsarbete pågår just nu på skolan. Information
kring detta delges av ledare under nästa möte.
Mötesplanering pågår kring sociala medier kopplat till elever,
personal samt föräldrar.
Svårt med att få personal till elevfiket.
Vikariefrågan ska försöka lösas med att erbjuda en tillsvidare
tjänst.

§8

Information från skolan
Förändringsledare för Prio berättar om pågående
Prioprojekt på skolan, att det handlar om skolutveckling.
SKL står för utbildningen och den har framtagits utifrån
Pisa resultat. Det handlar om att höja kunskapsresultaten
samt utveckla skolans interna processer. Utbildningen är
uppdelad i tre faser: Intervjuer, och kartläggning.Utifrån
kartläggning hitta styrkor, samt utvecklingsområden som
man arbetar vidare med i fas två. Den tredje fasen går ut på
att upprätta en konkret handlingsplan med tidssatta mål
och aktiviteter. Arbetet gynnar eleverna och skapar en
effektivare skola samt organisation. Prio står för Planering
Resultat Initiativ Organisation. Avstämning gällande Prio
kommer att ske den 8 december.

Gällande elevfiket så kommer Per att ha ett möte med
arbetsförmedlingen på måndag. Per kommer att möta två stycken
siriusförmedlare som jobbar aktivt med att se till att vi får personal
till fiket.
Svårt på vikariefronten just nu. För att säkerställa så har en
tillsvidaretjänst gått ut. Utifrån sjukskrivning på mellanstadiet fram
till sommaren så säkerställs denna tjänst med ett längre vikariat.
Från 1 januari kommer nyanlända att komma direkt ut till skolorna,
inte via välkomsten. Vi arbetar nu aktivt på skolan för att personal
ska känna att de har det stöd de behöver när eleverna kommer.
Välkomsten kommer att fortsätta att arbeta konsultativt ut mot
skolorna. Birgitta Blomkvist kommer att ha ett riktat uppdrag att
arbeta med denna fråga.
Utbildning av elevhälsans personal har skett under v46, utifrån det
förändringsarbete som pågår inom elevhälsan, bland annat att vi nu
arbetar mer handledande mot pedagoger.
Gällande Edwise så var tanken att vi under utvecklingsdagarna
V44 skulle skapa rum för föräldrar att ta del av information från
skolan. Tyvärr så blev utbildningsledaren sjuk vid tillfället. Vi
kommer att göra ett omtag kring detta när tillfälle åter ges.
Per har fört samtal med Gif samt fritidsgården om ett samarbete
kopplat mot Friends. Ett koncept där elever, pedagoger samt
föräldrar kommer att erbjudas en föreläsning kring sociala medier.
Skolan arbetar för att kunna erbjuda ytterligare en föreläsning
gällande ämnet.
Skolan ser över med polisen om de kan komma ut under
vårterminen och hålla en föreläsning kring aktuella droger, som
cirkulerar ute i samhället just nu.
Under Vt 2015 kommer vi på skolan att söka pengar via
fritidsgården. Pengar kopplat till Bris, där stadsteatern håller en
teaterföreställning för eleverna.
4-9 kommer att träffas och se över schemat för skolskjutsarna på
skolan. Idag saknas flexibilitet i schemat eftersom eleverna är
utspridda i olika klasser. Detta måste ses över detta inför de nya
klassammansättningarna Ht-15
Skolan säkerställer överlämningarna mellan årskurs och skolor
genom att elevhälsan tar över. Elevhälsan åker ut till de olika
skolorna när det är dags för överlämning.
§9

Information från Elevrådet
Nya stolar till klassrum samt matsal har utprovats av eleverna i
elevrådet samt alla klasser på skolan. Eleverna har fått rösta fram
vilken stol de vill ha vars.

§10

Aktuella frågor från klassföräldrar
Nej

§11

Övriga frågor
En förälder lyfter frågan om våra teman som vi har vid
föräldramötena. Dess vara eller icke vara. Utvärderingar
från föräldrar har visat på ett positivt mottagande gällande
konceptet. Skolan kommer att fortsätta med dessa teman,
men är öppen för förändringar om förslag ges.

§12

Förslag på mötesdatum våren 2015:
Torsdagar 18.00
29 januari
19 mars
21 maj

§13

Mötet avslutas

