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Protokoll för verksamhetsråd    

 

Helena hälsar alla välkomna och vi presenterar oss kort. Genomgång av det tidigare 

protokollet och flera punkter kommer åter i dagens möte. Ny rektor Annie Jonzon 

presenterar sig och börjar jobba på Skärgårdsskolan i augusti. 

 

 

• Information av representant för Torsö Skärgårdsskola ekonomisk förening 

Gunnar Carlsson är ordförande i Torsö Skärgårdsskola ekonomiska förening. 

Namnen på samtliga ledamöter i styrelse efter stämman finns att läsa på 

hemsidan under rubriken huvudmannen.  

Styrelsen är ansvariga för att det är en bra verksamhet för barnen som går på 

Torsö skärgårdsskola. Den ekonomiska föreningen är skolans huvudman och 

ytterst ansvarig. I stadgarna står att allt eventuellt ekonomiskt överskott går 

tillbaka till verksamheten. Ingen av medlemmarna i styrelsen är avlönad för 

sitt styrelsearbete. 

Styrelsen träffas en gång i månaden. Arbetet är strikt uppdelad i olika 

ansvarsområden för olika styrelsemedlemmar. Rektor deltar och avger 

rapport för aktuell månad. Ekonomin i föreningen är god. Skolinspektionen 

kontrollerar grundskolans verksamhet och kommunen kontrollerar förskolan. 

 

• Organisation läsåret 2022–2023 

Förskolan fortsätter att arbeta med sina tre grupperingar, abborrar, gäddor 

och laxar. I augusti är det 28 inskrivna barn och det ökar till 30 barn vid 

årsskiftet. Inga personalförändringar på förskolan.                                                 

Vi får ett lågstadium, förskoleklass, åk. 1-2-3 med 27 elever som arbetar med 

tre pedagoger i två stora klassrum. Helena Ekström är ansvarig pedagog. 

Mellanstadiet är en mindre grupp med 8 elever som arbetar med en pedagog 

i det lilla klassrummet. Anna Jansson är ansvarig lärare.                             

Fritidshemmet blir en grupp med ca 32 inskrivna elever. De arbetar med två 



pedagoger i de båda klassrummen, biblioteket och fritidsrummet som lokaler 

inomhus. Frukost, fritidssamling samt mellanmål sker i två grupperingar. 

Maria Persson är ansvarig pedagog. 

 

• Utvärdering av sommarstängning  

Det är stängt v.29–30 och vi har ingen stängningsdag i augusti. Finns behov av 

omsorg stämmer man av det med rektor. 

 

• Når information från skolan fram till berörda  

Alla verkar nöjda med våra kanaler hemsidan, flaskpost, sms, blogg. Bra om 

påminnelse om ny flaskpost även kommer på instagram och inte bara på 

facebook.  

 

• Avgiftsfri skola  

Blöjor, frukt, matsäck finns alltid i verksamheten. Möjlighet finns att välja 

egna blöjor, ta med egen frukt till fruktstund i skolan samt att ibland få packa 

egen matsäck vid utflykt. 

 

 

• Stadsbidrag  

Skolan får efter ansökan statsbidragen för karriärlärare/1:e lärare, 

lärarlönelyft samt till lärarassistent. Vi är beviljade 96 000 kronor i statsbidrag 

för stärkt likvärdighet och pengarna ska vara riktade mot IT i verksamhet med 

Inköp av utrustning samt fortbildning av personal. 

 

• Styrelsens olika satsningar i verksamhet 

I budget är det avsatt pengar för renovering av fritidshemmets kök, att måla 

om i korridorer samt en del toaletter. Nya maskiner till köket är inköpta som 

ny spis, ugn, stekbord, kokeri samt degblandare.  

Vi har ansökt och fått pengar från fonder och pengar kommer att användas till 

skolgårdens maritima prägel och inköp till idrottshallen.  

 

• Inspektioner 

Skolinspektionen har under våren 2022 genomfört tillsyn. Tillsynen har 

omfattat prövning av ägar- och ledningskretsens insikt och lämplighet samt 

huvudmannens ekonomiska förutsättningar.                                                         

Skolinspektionens beslut: Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att 

huvudmannen uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som 

granskats. Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen för Torsö 

Skärgårdsskola Ekonomisk förening. 

 



• Skolans 10-årsjubileum 

Vi firar på skolstartsdagen onsdagen den 24 maj med en uppgraderad bullfest. 

På eftermiddagen kommer det att vara öppet hus i skolan! 

 

• Övriga frågor  

På hitta.se ligger ett gammalt telefonnummer till skolan som ska ändras. 

 


