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• Presentation av husets personal. 

• Elevhälsan består av:  

o Skolsköterska Kristina Smedberg 

o Skolkurator Lotta Forsberg 

o Skolläkare Niklas Wallen 

o Specialpedagog Tuula Löfborg 

o Skolpsykolog Helena Janelöf 

• Specialpedagog på förskolan är Maria Larsson 

• Lars-Erik Nilsson är ny vaktmästare på skolan. 

• Yvonne Halldin är ny kock i köket. 

• Just nu är vi 28 barn i förskolan, 36 elever i grundskolan varav 32 är inskrivna på 

fritids. 

• Likabehandlingsplanen utvärderas varje år och så skriver man en ny handlingsplan 

utifrån det nya nuläget. Årets plan ligger nu ute på hemsidan. Det viktigaste för Er 

vårdnadshavare är att ni ska höra av er om ert barn säger sig blivit utsatt för 

mobbning eller kränkande behandling av någon på skolan. Då startar skolan en 

utredning för att reda på mer och lösa situationen. Tala även om vem de kan prata 

med på skolan. Ibland har barnen en favoritfröken som de gärna pratar med och då 

ska man uppmuntra dem till att prata med just den personen. 

• Bollplank är inköpt och kommer upp under hösten. Vi köper också in nya böcker till 

biblioteket. 

• Ny läroplan från och med detta läsår, den heter Lgr 22. Lärarna har lärt sig mer om 

vilka förändringar som gäller. 

• Fokusområden för förskola/skola/fritids detta läsår är: 

o utveckling mot skolans kunskapsmål 

o delaktighet och inflytande 

o skärgårdskunskap 

o hållbar utveckling 

o likabehandling 

Vi arbetar med det på lite olika sätt i våra olika verksamheter. 

• Ordförande Gunnar Carlsson berättar lite om styrelsens arbete. 

• Rektor Annie berättar om organisationen 

 Organisation 22/23 

Annie är rektor för både förskola och skola/fritids 

Ulrika är samordnare för förskolan 

Förskolan: Abborrar, gäddor och laxar. Ingen ändring i personalen. 

Förskoleklass: 11 elever, Therese är klassföreståndare 



 Åk 1-3: 16 elever, Helena är klassföreståndare, Samantha är ofta med 

 Åk 4-6: 9 elever, Anna är klassföreståndare 

 Fritids: 32 elever, Maria är ansvarig pedagog 

 

• Förskolan och fritids var sommarstängt v. 29-30 2022. Det verkar ha fungerat bra för 

alla inblandade. Vi räknar med att göra så sommaren 2023 också. Om någon har 

omsorgsbehov så får man ta kontakt med rektor. 

• Tillsyn av miljö och hälsa med fokus på ventilation kommer att ske i slutet av oktober. 

• Renovering av fritids kök flyttas till kalenderår 2023. 

• Klagomålshanteringen gick igenom. I första hand ska man ta kontakt med den 

klagomålet gäller, sedan rektor eller styrelsen. Det finns blankett på hemsidan om 

man vill göra klagomålet skriftligt. Vår förhoppning är att ni hör av er med klagomål 

och att vi snabbt kan åtgärda dem. 

• Tips, synpunkter och idéer tages emot tacksamt! Tveka aldrig att höra er! 


