
 

 

Protokoll   

Föräldramöte  2021-10-12 

 

 

Verksamheten 

• På förskolan finns det 34 barn som är uppdelade i tre fiskstimmen.  

Abborrar- Johanna Hilli-Sjöqvist, Jennifer Larsson, Florije Kastrati                                                       

Gäddor- Ann Lindegren, Ulrika Ekman                                     

Laxar -Sofie Johansson, Anna Leijon 

 

• I skolan är det 27 elever med 16 elever på lågstadiet med förskoleklass och åk 1–2 och 

11 elever på mellanstadiet åk.3–6. Helena Ekström ansvarar för lågstadiet, Anna 

Jansson för mellanstadiet, Maria Persson undervisar fkl-åk.6.  

Lärarassistent Samantha Borg presenterar sig. 

 

• På fritidshemmet är 23 elever inskrivna.  Maria Persson är ansvarig. (Samantha, 

Jennifer, Helena) 

                                                                                                                              

• Andreas Persson, kock och en liten del som vaktmästare                                                        

Maria Andersson lokalvård, timmar i köket samt vikarie på förskolan                              

Sigun Simonsson, administration                                                                                              

Claes Simonsson, ekonomi,                                                                                                        

Maria Larsson, specialpedagog på förskolan                                                                         

Kristina Smedberg, skolsköterska                                                                                                                 

Grundskolans elevhälsoteam med alla kompetenser   

                                                                                                   

• Läroplaner 

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

förskolan.  

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

Förskoleklass och fritidshem har egen text i läroplanen.  

Terminsbetyg ges i skala A-F i åk. 6 och i årskurserna fram till dess skickas skriftliga 

omdömen hem vid varje terminsslut. 

Förskoleklass omfattas av skolverkets läsa- skriva räknagarantin. 

Överklagansmöjlighet 

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



• Likabehandlingsplan – årlig plan för likabehandling förskola och 

grundskola/fritidshem                                                                                      

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

plan 

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 2021–2022 

Hemsidan, läs under fliken verksamhet 

 

• Grundskolans mål 2021–2022 

Hemsidan, läs under fliken verksamhetens mål 2021–2022  

 

• Fritidshemmets mål 2021–2022 

Hemsidan, läs under fliken arbete 2021–2022 

 

• Kalendarium:                                                                                           

Hösten 2021 

Förskolan/fritidshem stängt, mån 1: a november, elever höstlov v. 44 (1–5 nov) 

Luciafirande måndagen den 13 dec på morgon, då åk. 2–3 lussar för barn och elever. 

Julmarknad?!  

22 december julavslutning på skolan för elever med gemensam grötlunch  

 

Våren 2022  

Vårterminen börja tisdag den 11 januari 2022 

Sportlov v.7 för skolelever 

Påsklov v. 15 (11 april-18 april) 

24–25 maj studiedagar elever 

Lov 26–27 maj Kristi himmelsfärdsdag + klämdag, den 27 maj förskola/fritids öppet 

6 juni lov (nationaldag) 

Familjekväll, återkommer med datum och mer information längre fram  

Skolavslutning fredag 10 juni 

 

Förskolan/fritidshem stängt:  

måndag den 1 november, måndag 7 mars och fredag 25 maj 

Övrigt 

På hemsidan samt i flaskposten för v. 40–41 finns tydlig information kring covid-19 och hur 

vi ska förhålla oss. Stäm av med oss i personalen om något känns oklart.  


