
 

Vi bjuder in till ett digitalt möte i Teams tisdagen den 11 maj kl. 19.00. 

För att kunna delta behöver du ladda ner Teamsappen, samt skicka 

din aktuella mejladress till rektor@torsoskola.se. Vid mötet utgår vi 

från informationen nedan. Med på mötet finns personal från förskola, 

fritidshem, rektor samt ordförande i Torsö Skärgårdsskola ekonomisk 

förening. 

Delaktighet och inflytande betonas i läroplaner. Känn att frågor,    

synpunkter och diskussioner är välkomna! 

                                                                                           Mvh Helena med besättning på Skärgårdsskolan! 

 

Föräldramöte i skriftligt format vårterminen 2021 

Nedan följer information till förskolans föräldrar, grundskolans föräldrar samt punkter från 

verksamhetsråd med text från ordförande, Gunnar Carlsson i Torsö Skärgårdsskola ekonomisk 

förening. 

Verksamheten 

• Läsåret på skolan har utifrån restriktioner med pandemin begränsat en del av de aktiviteter 

samt resor som vi brukar göra.  

• Vi kommer i samband med terminsslutet att göra resor/utflykter i närområdet. 

• Vårstädningsdagen på skolgården genomför av barn/elever samt pedagoger. 

• Familjekvällen under våren, där vi alla möts barn, elever, pedagoger, föräldrar, mfl får ställas 

in. 

• Skolavslutningen för elever äger rum den 11 juni och kommer i skrivande stund att 

genomföras på skolan. Inbjudna gäster är föräldrar till elever i åk.6. Mer information kommer 

senare i flaskposten. 

Från verksamhetens sida vill vi framföra ett varmt tack för ett fint pågående samarbete utifrån alla 

restriktioner med pandemin! 

• Uppdaterad information kring restriktioner kring pandemin finns med på varje ny flaskpost 

och under nyheter på hemsidan. 

 

• Vårterminen avslutas med 38 barn i förskolan och hösten börjar med 32 barn som fortsätter i 

stimmen abborrar, gäddor och laxar. Vi har kvar samma personal på förskolan och Lena 

Angesjö kommer åter i augusti. 

 

  

• I skolan är det 21 elever med 13 elever på lågstadiet och 8 elever på mellanstadiet. Helena 

Ekström är ansvarig för lågstadiet, Anna Jansson är ansvarig för mellanstadiet och Maria 

Persson är ansvarig för fritidshemmet. Lärarna undervisar i de ämnen man har legitimation i. 
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Till hösten går en större grupp över från förskolan till förskoleklass. För att få en bra 

pedagogisk verksamhet med lagom stora grupper, så kommer åk. 3 till hösten att höra till 

mellanstadiet. Det blir då 11 elever i en årskurs 3–6 och vi får 17 elever i förskoleklass, 

årskurs 1–2.  

 

• Till hösten blir det fler barn på fritidshemmet. Maria Persson är ansvarig för verksamheten, 

Helena Ekström fortsätter i stort med morgonfritids, samt att Jennifer Larson kommer dela 

sin tjänst mellan förskola och fritidshem. 

 

• Förutom ovan nämnda pedagoger i verksamheten arbetar följande personal vidare: Andreas 

Persson, kock och en liten del som vaktmästare, Maria Andersson lokalvård samt vikarie på 

förskolan, Sigun Simonsson med administration, Claes Simonsson med ekonomi, Kristina 

Smedberg som skolsköterska och Gun Unoson som specialpedagog på förskolan. 

På hemsidan under rubriken skola och fliken elevhälsa, finns att läsa vilka som finns med i 

skolans elevhälsoteam.  

 

Läroplaner 

• Förskolans läroplan Lpfö 18 betonar betydelsen av bildning, omsorg och lek på förskolan. 

Förskollärare ansvarar för undervisningen. 

Grundskolans läroplan, Lgr 11 har kunskapskrav för alla årskurser och ämnen. Betyg ges i 

skala A-F i åk. 6 och i årskurserna fram till dess skickas skriftliga omdömen hem vid varje 

terminsslut. 

 

Överklagansmöjlighet 

• Skolans hemsida för respektive skolform. Läs under synpunkter/klagomål 

•  

Gemensamma satsningsområden Torsö skärgårdsskola förskola, grundskola och fritidshem 

• Skolans hemsida med rubriken välkommen till Torsö Skärgårdsskola. Läs under fliken om oss, 

Torsö skärgårdsskolas gemensamma arbete. 

Under året har vi fortsatt fokuserat på värdegrundsfrågor och de yngre eleverna har hjälpt 

ugglan med olika kompisproblem och förskolan har med dockan Friendy lärt sig om olika 

känslor. 

Under läsåret har skolans fina stall invigts. På slöjdlektioner samt på fritids har stall, 

käpphästar samt hinder tillverkats. Stallet användas flitigt även av förskolans barn vid utelek. 

Barn och elever har i alla åldrar under året arbetat med vårt tema samhället. 

Skolans elever har på sina utedagar med Skärgårdskunskap nu i vår vandrat under två läsår 

runt Torsö. 

 

• Mer om innehållet finns att läsa under mål 2020–2021, för respektive verksamhet på 

hemsidan. 

 



Likabehandlingsplan – årlig plan för likabehandling förskola och skola/fritidshem 

• Skolans hemsida, välj skolform och läs under fliken likabehandling, plan och årlig plan. 

 

Sommarstängning av förskolan och fritidshemmet v.29–30  

• Har man behov av omsorg dessa veckor, så meddelas detta till rektor som då ser till att och 

personal finns tillgänglig på vår enhet. Sommarvikarie med oss är Madelene Andersson som 

är tjänstledig och studerar till förskollärare. 

 

Stängningsdag  

• Måndag den 24 maj är det en stängningsdag för förskola och fritidshem och 

fortbildning för pedagoger. Meddela om behov av omsorg finns den här dagen. 

Elever har lovdagar den 24–25 maj. 

  



Verksamhetråd 

• Gunnar Carlsson är ordförande i Torsö Skärgårdsskola ekonomiska förening.  

Namnen på samtliga ledamöter i styrelse efter stämman den 29 april finns att läsa på 

hemsidan under rubriken huvudmannen.  

Styrelsen är ansvariga för att det är en bra verksamhet för barnen som går på Torsö 

skörgårdsskola. Den ekonomiska föreningen är skolans huvudman och ytterst ansvarig. I 

stadgarna står att allt eventuellt ekonomiskt överskott går tillbaka till verksamheten. Ingen 

av medlemmarna i styrelsen är avlönad för sitt styrelsearbete. 

Styrelsen träffas en gång i månaden. Arbetet är strikt uppdelad i olika ansvarsområden för 

olika styrelsemedlemmar. Rektor deltar och avger rapport för aktuell månad. 

Innevarande år räknar styrelsen med att verksamheten gör ett mindre plusresultat. 

Ekonomin i föreningen är god.  

 

• Skolinspektionen kontrollerar grundskolans verksamhet och kommunen kontrollerar 

förskolan. 

 

• Vi har ansökt och fått pengar från fonder och pengar kommer att användas till skolgården 

och till inköp till idrottshallen. Planerat är nya bänkar samt blomlådor ute och kuddar i olika 

storlek och former som kan användas till att bygg och leka med i idrottshallen. 

 

• Skolan erhåller statsbidragen för karriärlärare/1:e lärare, lärarlönelyft samt till lärarassistent. 

Vi är beviljade 96 317 kronor i statsbidrag för stärkt likvärdighet och pengarna ska vara 

riktade mot IT i verksamheten.  

 

 

• I budget är det avsatt pengar för renovering av förskolans våtrum, inköp av nya möbler till 

lågstadiet, till det mindre klassrummet, bord till fritidshemmet och pengar till att förnya IT-

utrustning. 

 

• Under året har vi haft inspektion/tillsyn av förskolans verksamhet av kommunens chef för 

barnomsorg, Annica Henrysson samt kommunens jurist Maria Helgée. Enda anmärkningen 

som framkom var att alla utvecklingssamtal på förskolan inte genomfördes under våren 2020 

på grund av pandemin och flera längre sjukskrivningar av ordinarie personal. 

Skolinspektionen har begärt in handlingar rörande ägar- och ledningsprövning gällande 

huvudman, Torsö Skärgårdsskola ekonomisk förening och inget fanns att anmärka på. 

Livsmedelskontroll. Miljö- och byggnadsnämnden har vid senaste kontrollen funnit att 

livsmedelsverksamheten var välskött, väl fungerande och utan anmärkningar.  

Arbetsmiljöverket granskar Skärgårdsskolans arbete med förebyggande åtgärder, riskanalys 

och åtgärder gällande covid-19 och de var nöjda med vårt pågående arbete. 

 


