
 

 

Protokoll för verksamhetsråd tisdag 2019-09-17 

• Läsåret 2019–2020 

33 barn på förskolan  

15 barn på fritids  

19 barn på skolan 

8 personal på förskolan 

1 personal på fritids 

4 personal på skolan 

personal för administration, städ, skolhälsovård med mera 

 

• Föregående mötesprotokoll 

Helena går igenom föregående mötes protokoll.  

Bland annat: ny timplan, nya regler för förskola och skola 

Protokollet finns att läsa på hemsidan 

 

• Information av representant för Torsö Skärgårdsskola ekonomisk förening 

Gunnar Carlsson ordförande i Torsö Skärgårdsskola ekonomiska förening informerar. 

Berättar om uppstarten av skolan och förskolan. 

Detta är det åttonde läsåret. 

Styrelsen är ansvariga för att detta är en bra verksamhet för barnen som går här. Har 

huvudansvaret för allt. 

I stadgarna står att allt eventuellt ekonomiskt överskott går tillbaka till verksamheten. 

Ingen i styrelsen är avlönad för sitt styrelsearbete. 

Skolinspektionen kontrollerar skoldelen och kommunen kontrollerar förskoledelen. 

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

för olika styrelsemedlemmar. 

Innevarande år räknar styrelsen med att verksamheten gör ett litet minusresultat vilket 



inte är något problem för den ekonomiska föreningen. 

 

• Utvärdering av sommarstängning 

Vecka 29 och 30 var stängda sommaren 2019. Tack till alla föräldrar som löste detta men 

tveka inte att höra av er om ni har behov av barnomsorg. Vi räknar med att ha samma 

upplägg sommaren 2020. 

 

• Når information från skolan fram till berörda 

Når informationen fram? Mötet har ingen annan åsikt. 

 

• Avgiftsfri skola   

Inga avgifter i skolan. Skolan bjuder på frukt vid behov. 

Matsäck ibland och ibland bjuder skolan på matsäck. 

 

• Statsbidrag, fondpengar 

Vi har fått statsbidrag för ökad jämlikhet. Används till fortbildning för personal samt till 

elevdatorer till de äldre eleverna. 

Vi söker även pengar från John Hedins fond och Grevillifonden. 

Nytt är ny gungställning och ny lekstuga som införskaffats för fondpengar. 

   

• Övriga frågor 

Fotbollsplanen är ojämn. Vi arbetar vidare med frågan. 

Möjligheter finns till att spola is. 

 

 


