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Protokoll fört vid föräldramöte den 2017-09-28 

Helena hälsar alla välkomna och trevligt att så många kunde komma 

• Presentera ny personal – Alla i personalgruppen presenterar sig och föräldragruppen tog 

varvet runt 

• Förskolans läroplan och måluppfyllelse – Helena berättar att förskolans arbete utgår från 

läroplan och om måluppfyllelse i förskolan. I skolverkets lägesrapport betonas vikten av 

begreppen utbildning och undervisning i förskolan.  

• Likabehandlingsplan – årlig plan - Planen finns på hemsidan och vi går igenom innehållet 

i denna. 

• Överklagansmöjlighet- Finns att läsa på hemsidan 

• Enkätresultat- Finns att läsa på hemsidan. Fint resultat för enheten och vi fokuserar 

vidare på delaktighet, normer och värden i det fortsatta arbetet. Viktigt att det här 

arbetet delges föräldrar. 

• Kommunens tillsyn/inspektion av förskolan den 24 oktober – Barnomsorgschef önskar 

träffa vårdnadshavare kl. 12-13 för en kort intervju. Helena ser på schemat vilka som kan 

ha möjlighet att delta. 

• Gemensamma satsningsområden Torsö skärgårdsskola - Finns att läsa på hemsidan  

• Förskolans mål 2017-2018 / försättsblad i barnens pärmar - Delades ut vid mötet och 

finns i barnens pärmar 

  

Bilder visar våra rutiner och aktiviteter för grupperna under en ”vanlig”dag. -Personalen visar 

bilder från verksamheten och berättar mer om rutiner och aktiviteter.  

• Kalendarium höst:                                                                                          

Förskolan/fritidshem stängt mån 30/10, elever höstlov v. 44.  

Våren 2018: 30/4 och 18/5 

8 december nobelfest i skolan                                                                                                   

13 december luciafirande                                                                                                                        



 

 

• Övriga frågor – vi har köpt in nya cyklar 

- västar i två färger att ha vid utelek är på tryck och kommer sen att börja användas 

-allergier – viktigt att observera nötallergi och allergi mot pälsdjur 

 

Protokoll fört vid verksamhetsråd den 2017-09-28 

• Föregående mötes protokoll gås igenom - inget att notera, flera punkter kommer åter 

 • 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, nyanställd specialpedagog till förskolan 

• Information av representant för Torsö Skärgårdsskola ekonomisk förening - Lars Ålstam 

informerar om styrelsens arbete. De har möte varannan månad. Helena deltar och lämnar 

rapport till styrelsen varje månad. Föreningen har en god 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. - En del oroliga att det känns orättvist när man inte har samma 

matsäck. Gäller bara de äldre barnen på förskolan vid något enstaka tillfälle. 

 • 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. – Flera 

menar att det är ok med extra avgift, då det alltid är så annars. Skolans möte framför att 

fakturan på mail kommer tidigt i månaden och detta gör att det är lätt att missa den. Helena 

och Lars framför detta.  

• Övriga frågor-  Inga övriga frågor framfördes 


