PROTOKOLL

STADSÖSKOLANS VERKSAMHETSRÅD

Torsdag 17:e oktober 2013, kl. 15.00- 16.15
Stadsöskolans personalrum
§1 Mötets öppnande
Rickard N förklarade mötet öppnat
§2 Närvarolista
Rickard Nyberg, Åsa Snällfot, Göran Lundsten, Lena Envall-Lundström, Marja-Liisa Johansson, Per Lindberg, Helena Bergström-Nilsson,
Erica Ohlsson, Lotta Zetterström, Cecilia Munter-Brandén, Germund Beckenäs, Hannes Huhta

§3 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Rickard N
§4 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Rickard N
.
§5 Val av två protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Helena B-N och Per L
§6 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med 8 tillägg under punkten § 8 Info från skolan, samt 3 tillägg
under punkten § 10 Aktuella frågor från klassföräldrar.
§7 Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll 23 maj 2013 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
§8 Information från skolan
Rektor Per informerade om:
a) Utvärdering av föräldramötena år 7 visar på att omtag skall göras. Nu gavs

b)
c)
d)
e)

f)
g)

inte möjlighet för föräldrar att mötas i de nya klasserna, svårt att välja ut
representanter och klassföräldrar. Viss information nådde inte berörda
föräldrar.
Rekrytering av Studie och yrkesvägledare pågår. Processen är i slutskedet.
Utökning av kuratorstjänsten nuvarande läsår pågår.
Fritidsverksamheten utökas och vi jobbar för att åldersanpassa
verksamheten i större utsträckning.
Elevhälsoteamtet kommer kommande läsår jobba vidare med samma mål
som elevrådet prioriterat samt flöden inom organisationen. Fysisk och
psykosocial arbetsmiljö. Vi jobbar vidare med delmål.
Städ på entreprenad. Målet är en fortsatt hög kvalitet på inre miljö.
Lokaluthyrning där fördelning är 60/40. Fritidsförvaltningen äger 60 % och
Barn- och utbildningsförvaltningen äger 40 % av lokalerna. Nytt låssystem
är inplanerat första kvartalet 2014 för att möta upp behovet av uthyrning av
skolans lokaler. I nuläget är endas uthyrning av Aula och skolmatsal tillåten
enligt Tekniska förvaltningen.

h) Det har framkommit från elever på skolan att det pratas om att det går tjäna

extrapengar på att "fejka" en bild och skicka in den till Tv 4 (skolsnusket)
då man får betalt för tips. Tanken är inte att framställa en skola så de får
dålig publicitet, utan mer ett sätt att kunna tjäna extrapengar.
§9 Information från elevrådet
Från elevrådet informerade Hannes H om att elevrådet har valt att prioritera arbetsområden
som rör förbättringar av skolmiljön och gemenskap mellan klasser (Fysisk- och psykisk
arbetsmiljö) där bl.a. en maskerad ska genomföras. Förutom Hannes H kommer ytterligare en
elevrådsrepresentant att delta på Verksamhetsrådets möten under läsåret. (Lena E-L skickar epostadresser till Ordförande)
§10 Aktuella frågor från klassföräldrar
a) Edwise: Fungerar inte bra vid t. ex. anmälan av sjukfrånvaro. Eftersom
systemet bara fungerar ibland struntar en del föräldrar i att använda det.
b) Provdatum. Vanligt förekommande att provdatum flyttas fram med kort
varsel efter förfrågan från en del elever som inte har läst på i tid. Detta
drabbar då de som har läst på inför proven i tid. Man kan tillsammans med
eleverna bestämma när proven ska vara, men då måste det datumet gälla
anser Rektor.
c) Delning av klasser. Det har framförts viss kritik mot delningen av klasser
från föräldrahåll. (Frågan bordläggs till nästa möte)
§11 Genomgång av arbetsordning: Inga frågor eller funderingar.
§12 Konstituerande möte för Verksamhetsrådet för läsåret 2013-2014
Till ordförande omvaldes Rickard Nyberg
Till vice ordförande omvaldes Åsa Snällfot
Till sekreterare omvaldes Rickard Nyberg
§13 Möteskalendarium & Läsårshjul
Ordförande uppdaterar Kalendarium och Läsårshjulet (Bordläggs till nästa möte den 21
november när skolan har stämt av med läsårsschemats innehåll)
§14 Övriga frågor
Inga övriga frågor
§12 N ä st a m öte: 21 november 2013 kl. 15.00 – 16.15 i lärarrummet (7-9)
§13 Mötets avslutande
Rickard N tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

_______________________________
Rickard Nyberg – Mötesordförande/Mötessekreterare

________________________________
Helena Bergström-Nilsson - Justerare

______________________________
Per Lindberg - Justerare

