
 

Kvällen inleds kl. 18.00 med att elever i förskoleklass till åk. 6 har minilektioner tillsammans 

med vårdnadshavare. Föräldrar till barn på förskolan får prova på aktiviteter och ta del av 

vad man gör på förskolan.  

Elever och personal guidar föräldrar på skolan innan vi delar på oss och föräldrar och elever 

fikar var för sig. 

Vid fikastunden för föräldrar äger vårens verksamhetsråd rum, som ska vara ett forum för 

delaktighet och inflytande  

Protokoll från verksamhetsråd tisdag 2020-02-25 

• Helena hälsar alla välkomna och trevligt att så många är med på mötet. Elever i åk 

5–6 har på hem-och konsumentkunskapen gjort semlor till alla. 

• Föregående mötesprotokoll – gås igenom 

• Nuvarande läsåret 2019–2020, samt tankar kring läsåret 2020–2021, stadsbidrag, 

fondpengar 

Nu 20 elever, 13 fritisbarn under våren, 36 barn på förskolan 

Liknade elev och barnantal till hösten och förskolan börjar med 31 barn 

Bra med behörig och legitimerad personal, helt EHT för skolan samt tillgång till 

specialpedagog på förskolan 

Få elever, minska med personal inom skola fritidshem, mer info senare 

Statsbidrag för 1: lärare, lärarlönelyft samt för en likvärdig skola 

Fondpengar till utemiljö samt till material/redskap till idrottshallen 

• Information av representant för Torsö Skärgårdsskola ekonomisk förening 

Ordförande Gunnar Carlsson i Torsö Skärgårdsskola ekonomisk förening berättar om 

styrelsens arbete. Han betonar vikten av att de som nu arbetar i styrelsen inte kan 

fortsätta för evigt utan det är viktigt med nya intresserade medlemmar. Vi har en god 

ekonomi. Få elever i skoldelen har lett till ett beräknat minusresultat det gånga året. 

Förändringar i personalorganisationen till hösten 2020. 

• Barnkonventionen är en lag från årsskiftet 

Alla beslut som fattas ska omfatta barnens bästa 

• Regelbunden tillsyn på förskolan i september av Annica Henrysson, chef förskola 

pedagogisk omsorg, sektor utbildning Mariestad 



Styrelse och rektor skickar in handlingar under våren, besök samt intervjuer i 

september av styrelse, rektor, personal samt föräldrar, tankar kring en enkät i vår till 

vårdnadshavare 

• Avgiftsfri skola, maxtaxa-inkomstuppgifter  

Eget ansvar att lämna in inkomstuppgift, i annat fall gäller maxtaxan.                     

Maxtaxa gäller vid hushållets inkomst före skatt på minst 49 280 kr per                                        

månad. 

• Tankar och synpunkter kring information från skolan 

Man är nöjd med skolans information i form av flaskposten, information på 

hemsidan, kalender, förskolans whiteboard och ev sms 

• Sommarstängning v.29–30. Stängningsdagar förskola och fritidshem måndagen den 

9 mars samt måndagen den 25 maj  

Vi följder kommunens upplägg men har ingen stängningsdag i augusti. Finns behov 

av omsorg så stäms det av med Helena. 

• Fotografering av elever vid terminsstart hösten 2020 upphör i kommunen 

Skolan anlitar inte fotograf men har tankar kring att elever/barn dokumenteras med 

gruppbild  

• Miljöaspekt vid alla inköp och från årsskiftet serveras en köttfri meny på fredagar  

Lite negativa synpunkter från elever men vi fortsätter 

• Familjekväll torsdagen den 4 juni kl. 18.                                                                    

Skärgårdsskolor i nätverk med temat Evert Taube, Änglamark och miljöarbete 

• Inbjudan av fastighetsansvarig Martin Svensson till en arbetsdag på skolgården 

lördagen den 18 april med mindre uppgifter och gemensam fikastund. Reservdatum 

är lördagen den 25 april. Mer information längre fram. 

  

• Övriga frågor 

Inbjudan klassfotboll, förskoleklass-åk.6                                                                                            

Lappar finns till de föräldrar som har intresse kring detta 

Information kring utskick av Mariestads kommun gällande allmän förskola 

Kommunen har ett övergripande ansvar för alla kommunens barn och elever och gör 

därför utskick även då man går i en enskild skola som Torsö Skärgårdsskola  

 

 

 


