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Protokoll för verksamhetsråd    

 

• 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 den 29 april 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. 

 

• Utvärdering av sommarstängning  

Det var stängt v.29–30 och vi hade 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  

 

• 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 96 317 kronor i statsbidrag för stärkt 

likvärdighet och pengarna ska vara riktade mot IT i verksamheten.  Inköp av 

utrustning samt fortbildning av personal. 

 

• Styrelsens olika satsningar i verksamhet 

I budget är det avsatt pengar för renovering av förskolans våtrum, inköp av nya 

möbler till lågstadiet, till det mindre klassrummet, bord till fritidshemmet och 

mer pengar till att förnya IT-utrustning. 

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

skolgården och till inköp till idrottshallen. Nya bänkar samt blomlådor ute och 

kuddar i olika storlek och former som kan användas till att bygg och leka med i 

idrottshallen. Kommande plan är att skapa en mer maritim utsmyckning på 

gården i samarbete med Svetsbolaget. 

 

• Inspektioner 

Under året har vi haft inspektion/tillsyn av förskolans verksamhet av kommunens 

chef för barnomsorg, Annica Henrysson samt kommunens jurist Maria Helgée. 

Enda anmärkningen som framkom var att alla utvecklingssamtal på förskolan inte 

genomfördes under våren 2020 på grund av pandemin och flera längre 

sjukskrivningar av ordinarie personal. 

Skolinspektionen har begärt in handlingar rörande ägar- och ledningsprövning 

gällande huvudman, Torsö Skärgårdsskola ekonomisk förening och inget fanns att 

anmärka på.                                                                                                          

Livsmedelskontroll. Miljö- och byggnadsnämnden har vid senaste kontrollen 

funnit att livsmedelsverksamheten var välskött, väl fungerande och utan 

anmärkningar.                                                                                                         

Arbetsmiljöverket granskar Skärgårdsskolans arbete med förebyggande åtgärder, 

riskanalys och åtgärder gällande covid-19 och de var nöjda med vårt pågående 

arbete.                                                                                                                                  

Torsdagen den 14 oktober har verksamheten miljö och bygg, Mariestads 

kommun, tillsyn på förskolan gällande kemikalier. 

 

• Övriga frågor  

10-ÅRS JUBILEUM PÅ SKÄRGÅRDSSKOLAN AUGUSTI 2022! Hur ska vi fira detta? 


