
 

Skolan är liten och ni har lätt för att finna oss alla som är 

ansvariga i verksamheten! 

Delaktighet och inflytande betonas i läroplaner. Känn att frågor, 

synpunkter och diskussioner är välkomna! 

 

                                                                            Mvh Helena med besättning på Skärgårdsskolan! 

 

Föräldramöte i skriftligt format höstterminen 2020 

Nedan följer information till förskolans föräldrar, grundskolans föräldrar samt punkter 

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

ekonomisk förening. 

Verksamheten 

• På förskolan finns det 33 barn som är uppdelade i de tre fiskstimmen. De yngsta 

barnen, abborrarna jobbar med Johanna Hilli-Sjöqvist och vikarierna Samantha och 

Maria. Från den 1: a oktober kommer Jennifer Larsson att arbeta med abborrarna 

hela veckor. Gäddorna, de mellanstora barnen arbetar med Ann. Vi har gott om laxar 

och de äldsta barnen jobbar med Ulrika och Florije och de lite yngre laxarna jobbar 

med Sofie och Anna. L. 

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

Helena är ansvarig för lågstadiet och Anna är ansvarig för mellanstadiet. Med Maria 

Persson är vi tre pedagoger som undervisar i de ämnen vi har legitimation i. 

• På fritidshemmet är 15 elever inskrivna och ansvarig pedagog är Maria. P. Aktivitet 

från 13.10 fram till mellanmålet sker med skolans pedagoger och den friare leken 

kommer efter mellanmålet. Pedagog skriver på fritidshemmets informationstavla 

varje dag och berättar lite om dagens aktivitet och ger en överlämning till någon av 

förskolans pedagoger, som möter upp föräldrar till barn på fritidshemmet vid dagens 

slut. I snitt är det 8–10 barn på fritids fram till mellanmålet och därefter 5–7 barn.  

• Förutom pedagoger i verksamheten arbetar Andreas Persson som 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 är 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. Förskolelärare 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. 

Förskoleklass och fritidshem har egen text i läroplanen  

 

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 

 

• Förskolans mål 2020–2021 

Hemsidan, läs under fliken verksamhet 

 

• Grundskolans mål 2020–2021 

Hemsidan, läs under fliken verksamhetens mål 2020–2021  

 

• Fritidshemmets mål 2020–2021 

Hemsidan, läs under fliken arbete 2020–2021 

 

 

• Likabehandlingsplan – årlig plan för likabehandling förskola och skola/fritidshem                                                                                     

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

 

• Kalendarium:                                                                                           

Hösten 2020 

Förskolan/fritidshem stängt mån 26 okt, elever höstlov v. 44 

Nobelfest torsdag den 10 december på skolan 

Studiedag elever måndag den 23 november 

Luciafirande fredagen den 11 dec på morgon, då åk. 2–3 lussar för barn och elever. 

20 december julavslutning på skolan för elever med gemensam grötlunch  

 

Våren 2021  

Vårterminen börja torsdagen den 7 januari 2021 



Sportlov v.7 för skolelever 

Förskolan/fritidshem stängt: måndag 8/3 och fredag 24/5 

Lovdag elever fredag den 14 maj, 24–25 maj 

Familjekväll återkommer med datum och mer information längre fram  

Skolavslutning fredag 11 juni 

Övrigt 

På hemsidan samt i flaskposten för v. 39–40 finns tydlig information kring covid-19 och hur vi 

ska förhålla oss. Stäm av med oss i personalen om man känner sig osäker på att komma eller 

inte till skolan. 

 

Verksamhetråd 

• Gunnar Carlsson är ordförande i Torsö Skärgårdsskola ekonomiska förening.  

Namnen på samtliga ledamöter i styrelse 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 har huvudansvar. 

I stadgarna står att allt eventuellt ekonomiskt överskott går tillbaka till 

verksamheten. Ingen av medlemmarna i styrelsen är avlönad för sitt styrelsearbete. 

Skolinspektionen kontrollerar grundskolans verksamhet och kommunen kontrollerar 

förskolan. 

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

ansvarsområden för olika styrelsemedlemmar. Rektor deltar och avger månadens 

rapport. 

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

Ekonomin i föreningen är god.  

 

• Fondpengar finns och 25 000 kr kommer att användas till skolgården och till ev inköp 

till idrottshallen. 

• Förskolan har sen augusti ansvarat för inköp av blöjor. 

 

 

 

 

 

 


