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Dagordning
1. Föregående protokoll gicks igenom.
Presentation av mötets gäster, personal och ordförande för Torsö
Skärgårdsskola ekonomisk förening
Synpunkt: Varför kommer inte fler på mötet? (8st)
2. Skolans resa fram till 5-års jubiléet
Presentation från skolans nedläggning, dess nystart och dagsläget.
Powerpointpresentation
3. Representant från styrelsen
Ordförande Gunnar pratade om vikten av legitimerade lärare och att
Helena har gått rektorsutbildningen. Berättade lite om sig själv och
sitt uppdrag. Aktuellt i styrelsen nu: Ekonomi och revision samt nästa
års budget. Ekonomin är god och fastigheten är betald. Nästa års
resultat= nollresultat. Allt överskott i föreningen går tillbaka till
rörelsen. Inga vinster delas ut. Tydliga roller i styrelsen. Bevakar vad
som händer i omvärlden. Inspektioner har det varit både på skolan
och på förskolan. Information om hur det går till och att det har gått
bra. Ett litet påpekande på förskolans dokumentation finns.

4. Satsning utemiljö och inomhusmiljö – Boverket
Utemiljön färdig v.44: ny grind, trapp vid förskolan, pergola, monkey
rails, m.m

På gång: rörelsesensorer vid kranar, Nya lampor i korridorer och
klassrum med rörelsesensorer, solmarkiser vid fritids och resten av
förskolan
5. Nyheter i skolans värld
Ny läroplan för förskolan på gång. Fokuserar på begreppen utbildning
och undervisning. Förskoleklassen blir obligatorisk. Åk 6 ska till hösten
ha möjlighet till språkval. Ny timplan på gång. Vi följer Mariestads
kommuns timplan och läsårstider. Begreppen låg-, mellan- och
högstadiet har kommit tillbaka. Fritidshemmet har en större tanke
mot lärande.
6. Förskolans arbete (Ulrika)
Nya gruppnamn: Abborrar(yngsta)(Ann, Lena, Kestin, Jenny),
laxar(Ulrika, Elise, Florije) och gäddor(Jenny). Vart var och en hör
beror på vad individen orkar med vid samlingar/undervisning.
Höstterminen ägnades åt att komma rätt med grupper och lära känna
varandra. Nu kommer det att jobbas med kemikaliesmarta val inom
grön flagg. Vi jobbar även med programmering. UR med dess
upplägg, pärlor i mönster, programmera varandra, bygga robotar.
Jobba med Bee Botarna
Babblarna, olika material, uppleva, känna, se mönster
7. Förskoleklass - åk. 6
Programmering, digitalisering, Lässatsning,
Berättade om hur vi arbetar i skolan och hur stödet ser ut till elever i
behov av stöd.
8. Fritidshem
Maria berättar om samarbete med fritids och upplägg med tema.
Legostaden har precis avslutats och programmering står på agendan
nu. Hur dagarna ser ut på fritids. Måndag: ateljen, Tisdag:
idrottshallen, Onsdag: skogen, Torsdag: läxmys, Fredag: ipadstund
9. Stängningsdagar på förskolan/fritidshem måndagen den 30/4 och
fredagen den 18/5. Eventuellt sommarstängt v.29–30.

10.Gemensam arbetsdag ute på gården lördagen den 14 april kl. 09.0013.00 (reservdatum lördag 28 april) Torsö Skärgårdsskola bjuder på
fika med smörgås! Dagen leds av fastighetsansvarig i styrelsen Martin
Svensson.

Övriga frågor
Kepsar och mössor får användas på mellanstadiet men ej i matsalen.
Är informationen tillräcklig ut till föräldrar? Bra när förskolan skriver
på Whiteboarden vad som hänt under dagen så att det kan följas upp
när man kommer hem. Sms om tex magsjuka, löss, springmask
positivt.
Föräldrar har fått papper hem att de inte har kommunal förskola.
Helena förklarar varför det blir så.
Sophie kommer tillbaka till förskolan i höst.
Städningen av gymnastiksalen sker 2ggr i veckan.
Maten är oftast lagad från grunden men är ibland halvfabrikat.
Gunnar följer upp med att säga att vi har goda relationer med
kommunen eftersom vi är väldigt beroende av dem.
Diskussion om hur pengar fördelas utifrån elevantal på skolan och
förskolan.
Mobbing förekommer det? Beror på vad man väljer att kalla det.

