
 

 

Protokoll från verksamhetsråd tisdagen den 12 mars 2019 

Anette Karlsson, kommunens chef för familje- och individomsorg berättar om förebyggande arbete 

kring barn och elever och olika stödfunktioner. Hennes presentation bifogas. Broschyr finns att få i 

skolan. 

• Föregående mötesprotokoll – inget att notera 

 

 

• Information om läsåret 2018–2019  

22 elever i skolan fsk-åk.6, 14 barn inskrivna på fritidshemmet 

35 barn på förskolan i april 

Personal:  

Skolan: Anna, Maria, Kerstin, Helena 

Fritidshem: Johanna 

Förskolan: Madeleine, Ann, Jenny, Lena, Moa, Sofie, Ulrika, Florije 

 

På gång ute är renovering av gungställning och ev. ny lekstuga. På gång inne behöver 

förskolan få låga toaletter och en ränna för handtvätt.  

Inspektioner: Kök, livsmedelshantering – ok 

                         OVK obligatorisk ventilationskontroll - godkänd. 

            Aktuella regeländringar 1 jan 2019:   

            Krav att huvudman utser skolchef med uppgift att biträda huvudmannen, se till att 

           föreskrifter följs. -Helena är utsedd av styrelsen.          

            



               Aktuella regeländringar 1 juli 2019: 

Ny reviderad läroplan för förskolan – arbetas med på kvällsplanering 

Rektor införs i förskolan och ”förskolechef försvinner” 

Krav på legitimation i fritidshemmet. Det blir krav på lärarlegitimation och behörighet 

för undervisning i fritidshemmet. 

Förskoleklass -Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser 

Ht 2019 elever på högstadiet får ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i 

matematik och 100 timmars undervisning i idrott och hälsa fördelas mellan 

mellanstadiet och högstadiet. Undervisningen i elevens val minskas med 205 timmar. 

Torsö skärgårdsskola följer kommunens timplaner.    

Språkval i åk 6 och man kan välja tyska, spanska, franska.  

 

• Stadsbidrag Likvärdig skola, kunskapsutveckling, ökad jämlikhet. Lågstadiesatsning, 

fritidshemssatsning. -Skärgårdsskolan söker de bidrag som är aktuella. 

 

• Information av Maria Nilsson, representant för Torsö Skärgårdsskola ekonomisk 

förening – styrelsen träffas en gång i månaden, följer en fast dagordning, 

styrelsemedlemmar redovisar sina ansvarsområden, rektor deltar vid möten och lämnar 

rapport med fasta punkter i det systematiska kvalitetsarbetet, ekonomin är god,  

 

• Stängningsdagar 25 mars och 17 maj för fritidshem och förskola. Om möjligt försöker vi 

ha sommarstängning v.29–30. Elever har vanliga skoldagar 25–26 mars och lovdagarna 

är flyttade till 20–21 maj p.g.a. samrättning av Nationella prov. 

 

 

• Information från förskola/skolan verkar nå fram till berörda   

 

Övriga frågor                                                                                                                                        

Martin Svensson fastighetsansvarig ger förslag på ”arbetsdag på skolgården” lördagen 

den 6 april. Reservdatum är lördagen den 27 april. Skärgårdsskolan bjuder på fika! Få 

närvarande på mötet och besked ges i flaskpost om det blir av.  

                                               

Familjekväll torsdag den 23 maj kl. 18 med tema fyrar. Skärgårdsskolor i nätverk ses den 

16–18 maj på Visingsö. 


