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Läsåret 2018/2019 personal 

Maria och Kerstin F-3 

Anna och Helena 4-6 

Johanna Fritidshemmet 

 

Scheman 

Finns på hemsidan under fliken skola 

 

Information från skolsköterska 

Telefontid varje vecka 8-9 

Finns på skolan jämn vecka fredag förmiddag 

Christina berättar om sitt arbete i olika åldrar, finns att läsa på hemsidan. 

Löss och springmaskinformation 

Christina finns med i skolans elevhälsoteam som träffas regelbundet. 

 

Enkätresultat läsåret 2016/2017 – ny enkät på gång från skolinspektionen 

Eleverna i årskurs fem ska svara i skolan. 

åk 1-6 besvaras av vårdnadshavare 24 sep -19 okt, inlogg delas ut vid mötet eller skickas hem 

förskoleklass besvaras från 5 november, inlogg delas ut vid mötet eller skickas hem 

 

likabehandlingsplan – årlig plan med alla diskrimineringsgrunder, finns att läsa på hemsidan. 

 

Överklagansmöjlighet – Har du som förälder synpunkter? På hemsidan kan du läsa om hur du går 

till väga och vilka olika kontaktvägar som finns. 

 

Mål 2018 – 2019 

Skolan och fritidshemmet skriver mål inför varje läsår. Målen finns att läsa i sin helhet på hemsidan. 

 

Fritidshemmet och förskoleklass har ett tydligare lärande uppdrag – planerar med skolan en 

gång i veckan. 

Vardagsrutiner, aktiviteter, månadsbrev gås igenom. Finns på hemsidan samt anslaget på 

fritidshemmet. 

 

Gemensamma satsningsområden Torsö Skärgårdsskola 

-trygghet och trivselaktiviteter 

-utbildning/undervisning 

-förmågor 

-hållbar utveckling – skårgårdskunskap – grön flagg – biosfärsområdet 

-entreprenörskap 

-information och kommunikationsteknink 

programmering 

 

Inskolningssamtal, utvecklingssamtal, individuell utvecklingsplan, kunskapskrav, mål för alla 

åldrar och skolämnen, skriftliga omdömen, betyg, nationella prov, åtgärdsprogram, stöd, 

särskilt stöd – dessa punkter gås igenom på mötet,  

Förskoleklassens inskolningssamtal är mellan pedagog och vårdnadshavare, i december har vi ett 

samtal som eleverna ska finnas med på.  

Vi påbörjar snart utvecklingssamtal med klass 1-6. Vid samtalet upprättar vi en individuell 



utvecklingsplan där vi sätter mål för elevernas arbete. Målen ska hjälpa eleverna utvecklas så långt 

som möjligt, nå alla kunskapskrav.  

I december skickar vi hem skriftliga omdömen och betyg(klass 6). 

Nationella prov för årskurs 6 och 3. Årskurs 6 gör de muntliga proven under höstterminen, inga 

fasta datum. De skriftliga proven ligger under vårterminen på av skolverket fastslagna datum. Dessa 

datum ges ingen ledighet. 

Årskurs 3 påbörjar sina prov vecka 11. 

 

Kalendarium 

Hösten 2018 

Förskola/fritidshem stängt mån 29/10, elever höstlov v44 

Torsdag den 13 dec luciafirande med julmarknad 

21 dec julavslutning på skolan för elever 

 

Våren 2019 

förskolan/fritidshemmet stängt: mån 25/3 och fre 17/5 

Familjekväll torsdag 23 maj 

Skolavslutning fredag 14 juni 

 

Läxor – läxläsning 

Läxdagar finns i kalendern på hemsidana. 

På tisdagar är det läxläsning tillsammans med pedagog. 

 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp. 

 

 

 


