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1. Genomgång/uppföljning föregående protokoll 2/12
- Personalstyrkan på Klubben har utökats från 2 till 3 personer. Fler personal
finns nu också ute på rasterna.
- Inom kort kommer fritids att kunna erbjuda arrangerade aktiviteter ca en gång
i veckan.
- Ang SKUT, se ”Föräldrarnas frågor” nedan
- Elevrådet har via värdegrundsarbete börjat diskutera språkbruket på skolan.
- Hemsidan har genomgått en uppdatering ”light”. Nu ska kontakter och
kontaktuppgifter vara rättade.
- Ljudnivån vid mellanmålet upplevs ha blivit bättre. Barnen inleder mellanmålet
med 5 tysta minuter (timglas används) vilket gett effekt. Ljudnivån är
fortfarande högst bland de minsta.
2. Föräldrarnas frågor
SKUT
Det upplevs oroligt/stökigt på fritids när det är vikarier vid SKUT.
Skolan försöker så långt det går anlita samma vikarier från tillfälle till tillfälle
samt vara noga med överlämningarna. Då det är vikariebrist är det emellertid
svårt att få den kontinuiteten. Inte sällan får fritidspersonal stå över SKUT pga
att det inte finns vikarier att tillgå öht.
HÖRSELKÅPOR
Reaktioner från flera föräldrar på att eleverna har tillgång till hörselkåpor i skolan
Anledningen till att varje klass har tillgång till hörselkåpor är att de fungerar som
ett hjälpmedel för barn som har svårigheter att koncentrera sig och används för
att sortera bort vanligt förekommande ljud i klassrummen (såsom fläktljud,
stolar som skrapar mot golvet, röster, pennor som tappas etc) för att de att
kunna fokusera på sin arbetsuppgift. Beslutet att införskaffa hörselkåpor har
tagits efter diskussion med specialpedagogen Anneli Kitok. Det handlar därmed
inte om att hörselkåporna ersätta ordning och reda i klassrummet eller att det är
en lösning på problem med för höga ljudnivåer. Hörselkåpor används också i
andra skolor.
HLR
Hur är kunskaperna i hjärt- och lungräddning bland personalen?

Senaste utbildningen genomfördes 2011. Sedan dess har det tillkommit ny
personal och redan utbildad personal behöver underhålla kunskapen. Det kan bli
aktuellt med en ny utbildning till sommaren.
FÖRSKOLEKLASS HT 2016
Stämmer det att det finns barn som inte kommer att få plats i förskoleklass på
Boskataskolan till hösten?
Ja, det är ett stort tryck och det finns inte utrymme/lokaler för alla barn som vill
till Boskataskolan. De som ej får plats erbjuds plats på Ormbergskolan.
TOALETTERNA
Mycket positivt att nya lås har monterats på toaletterna hos solarna/rosorna.
Fortfarande måste det dock till mer ”toavett” för att hålla dem fräscha och för att
alla elever ska känna sig trygga att gå på toa.
Personalen har pratat med barnen om vikten av att lämna toan i bra skick. De
lyfter frågan igen under SKUT på torsdag för att diskutera hur det kan bli ännu
bättre.
MOBBING
Vad har skolan för strategier avseende mobbing?
Rutinen är att mentorerna lyfter ärenden till skolans trygghetsteam och
diskussioner förs vid behov med såväl elevhälsa och föräldrar i enskilda fall.
Samverkan med elevhälsan är mycket god.
Personalen vill ha fler konkreta verktyg att jobba med aktivt tillsammans med
barnen i frågor som rör mobbing. Tex verktyg som gör det enklare för barn att
förstå vad mobbing innebär.
I Elevrådet har man börjat med värdegrundsarbete. En övning har varit att
”Dumpa ord”. Dvs eleverna lyfter exempel på fula och/eller kränkande ord som
används på skolan som man inte tycker borde få användas. Därefter river man
dem och skriver på ett avtal som säger att de inte ska användas mer.
Det kommer en ny uppdaterad likabehandlingsplan under våren. Nytt i Luleå
kommun är att varje skola också ska göra en elevhälsoplan.
VÅRGALAN
Blir det någon vårgala i år?
Nej, inte i år. Arbetet med galan inklusive omfattande planering och
förberedelser hinns tyvärr inte med. Hur det blir med galan framledes finns det
inget beslut om. Eventuellt kan det bli tal om att anordna gala var annat år.

KAPPRUMMEN/HALLEN
Det har inkommit ett förslag på hur man skulle kunna lösa den problematiska
utrymmesbristen i solarnas/rosornas hall och kapprum. Förslaget innebär att
man river väggen mellan hall och ateljé. (Eventuellt kan den ersättas med en
vikvägg som gör nyttjandet av rummet flexibelt).
Synpunkterna tas vidare till ”lokalgruppen” på skolan.
UTEIDROTT
Synpunkter framförs kring utegympan. Ibland ställs den in av olika, inte alltid
givna, anledningar. Istället för att ha innegympa om tex isen är dålig kanske det
finns andra aktiviteter som går att genomföra utomhus. Utomhusvistelse är
viktigt.
Synpunkterna vidarebefordras till gymnastikläraren.
FRITIDSBEMANNING
Om olyckan är framme på skolgården när personal är ensam ute kan det finnas
bra att ha en plan för hur man agerar. Kan walkie-talkies vara en lösning för att
snabbt få tag i en annan vuxen? Frågan är sprungen ur en incident där en lärare
tvingats lämna en ledsen och upprörd elev ensam ute för att ta hand om en elev
som gjort illa sig.
Skolan ska se över hur man kan stärka upp rutinerna för detta.
3. Info från ledning
Snöbollskastning på skolgården förbjuds. Elever ska kunna känna sig trygga på
rasterna.
Boskataskolan får 10 tavlor från Statens konstråd.
Det ska anställas en extra resurs på mellanstadiet, som framförallt kommer att
finnas hos femmorna.
Studiehallen på mellanstadiet ska struktureras och möbleras om för att göras
mer ändamålsenlig och användarvänlig. Arbetet med att ta fram en plan har
påbörjats. En översyn av studiehallen på lågstadiet görs också.
4. Nästa möte
25 april kl 16.00-17.30 i Boskataskolans personalrum.
Vid pennan
/Helen Nilsson

