
Protokoll för verksamhetsråd och klassmöte torsdag 14/9 2017

Verksamhetsråd

 Föregående mötes protokoll gås igenom.

 Data kring läsåret 2017/2018 
30 elever i skolan, fritidshemmet 20 elever, 29 barn på förskolan, 32-33
till våren.
15 personal, förskolan 5 pedagoger, Johanna på fritids, Maria på fritids 
måndag och torsdag eftermiddag.
4 pedagoger i skolan, kock/vaktmästare, lokalvård, administration, 
skolsköterska, ekonomiansvarig, elevhälsoteam med alla kompetenser, 
studie-och yrkesvägledare, vikarier

 Information av representant för Torsö Skärgårdsskola ekonomisk 
förening
Maria Nilsson-sekreterare informerar om styrelsens arbete.
De har möte varannan månad. Fokus i arbetet ligger på att 
kvalitetssäkra verksamheten, söka riktade statsbidrag samt ekonomi.

 Utvärdering av sommarstängning
Denna sommaren var det stängt 2 veckor vilket underlättar mycket för 
personalens semester.
Vi planerar att v 29-30 ska vara stängda även sommaren 2018, givetvis
öppet vid behov. 3 dagar stängda under året för personalens 
fortbildning/kompetensutveckling. 30/10, 30/4, 18/5

 Når information från skolan fram till berörda?
Flaskpost varannan vecka.
Utskick under fliken nyheter.
Facebook
sms
Alla närvarande upplever att informationen kommer fram.



 Avgiftsfri skola i Sverige 
Matsäck på utflykter och att skicka med egen frukt känns ok för alla.
Skolan bjuder de som inte  har med.

 Stadsbidrag 
Vi söker statsbidrag till olika satsningar. Mycket av statens pengar är 
riktade i olika bidrag som verksamheterna får söka. Förra året fick vi 
mycket pengar men detta året gick mycket av pengarna till de 
områden i Sverige som har störst behov. Dit räknades inte vi.

 Utemiljön på gården ansökan till Boverket är beviljad 300 000 kr till 
utemiljön 
Vi har gjort satsningar för trygghet på gården. Satsningen fortsätter 
med satsning mot aktiviteter för de äldre barnen. 
Ev görs en ansökan för att förbättra innemiljön. Satsningar på smarta 
energilösningar.

 Skolinspektion förskolan 24 oktober 2017 Annica Henrysson

 Fakturor som inte betalas i tid för avgift förskola och fritidshem – ev 
extra avgift
Fakturan kommer tidigt i månaden, detta gör att det är lätt att missa 
den. Helena framför detta.

 Övriga frågor
Inga övriga frågor framfördes.

Klassmöte 

 Presentation ny personal
Vi presenterar Therése Leijon som arbetar på skolan.

 Scheman, Skolskjuts
Detta läsåret är vi två personal i klassrummet under många lektioner.
Pedagogerna är ansvariga för olika ämnen.
Kontakta Lars vid frågor om skolskjutsen. Han tycker allt fungerar bra.

 Information från skolsköterska (allergier, löss) 
Vi delar ut en informationslapp om skolsköterskans arbete. Läs denna 
under information från verksamheten.



 Enkätresultat läsåret 2016/2017
Finns att läsa under enkätresultat på hemsidan.  
Roligt att läsa att samtliga resultat är över riksgenomsnittet.
                                                                                                                 

 Likabehandlingsplan – årlig plan
Läs gärna vår likabehandlingsplan på hemsidan.
Den är viktig i vårt arbete med att skapa en trygg skola fri från 
kränknigar och trakasserier.
På hemsidan kan du även läsa elevrådets egna likabehandlingsplan.
 

 Överklagansmöjlighet
se hemsidan för rutiner vid klagomåls-förbättringsrutiner

 Delaktighet – Inflytande genom verksamhetsråd, klassråd, elevråd, 
kostråd, fritidsråd
Eleverna tar sina möjligheter till delaktighet på stort allvar och lägger 
stor vikt vid de olika råden.

 Fritidshemmet och förskoleklass har ett tydligare lärande uppdrag -  
planerar med skolan 
Vardagsrutiner, aktiviteter, månadsbrev finns att läsa på hemsidan 
samt på dörren vid fritids.

 Gemensamma satsningsområden Torsö Skärgårdsskola - Fritidshem – 
Förskola:

- Förmågor
- Läsfixarna
- Hållbar utveckling - Skärgårdskunskap- Grön Flagg - En skola för   
hållbar utveckling – 
  Biosfärsområdet
- Trygghet- och trivselaktiviteter
- Entreprenörskap
- Informations-och kommunikationsteknik
- Programmering 

 Inskolningssamtal de närmsta veckorna, utvecklingssamtal de närmsta 
veckorna, individuell utvecklingsplan upprättas vid samtalet och målen 
arbetar vi med i skolan under veckorna.
De skriftliga omdömen och betygen skickas hem i slutet av terminen. 
Nationella prov påbörjas under höstterminen för klass 6. Då är det inga 
bestämda provdagar. Under vårterminen genomförs de skriftliga proven
i klass 3 och 6. Klass 6 har fasta provdagar medan klass 3 har en 



provperiod.

 Läxor – läxläsning på måndagar, alla läxor ska inte göras i skolan, 
läxläsningen är tänkt som ett stöd som man behöver hjälp med någon 
läxa. 

 Kalendarium höst
Förskolan/fritidshem stängt mån 30/10, elever höstlov v. 44
8 december nobelfest för elever och personal i skolan
13 december luciafirande                                                                         
22 december julavslutning på skolan för elever 

 Övriga frågor
Det är kul att leka med varandra- tänk på att i möjligast mån 
bestämma lek dagen innan.

Mobiltelefoner – telefonerna ska vara i väskan eller i telefonlådan på 
personalrummet.


