Protokoll för verksamhetsråd tisdagen den 7/2
kl.19.00
1. Peter Åhling-dök tyvärr inte upp

Verksamhetsråd
2. Föregående mötes protokoll
Helena går igenom förra mötets protokoll.
3. Data kring läsåret 2016/2017
-33 elever i skolan, 21 barn på fritidshem, 25 barn på förskolan 27 i
april
-13 personal, 3 vikarier
4. Information av representant för Torsö Skärgårdsskola ekonomisk
förening
Gunnar Carlsson berättar om styrelsens arbete.
Verksamhet och styrelsearbetet är stabilt.
Berättar om vad de tar upp på styrelsemötena.
Visar exempel på styrelsens kvalitetsarbete.
Ekonomin är god, ett litet överskott görs årligen.
För mer information om styrelsen och föreningen se hemsidan.
5. Information av representant för föräldraförening
Lars Alfredsson informerar om föräldraföreningen.
Årsmöte 23 februari kl 18.00 då det kommer föreslås att
föräldraföreningen upphör. Alla välkomna!
6. Sommarstängning / Stängningsdagar för personalens fortbildning.
Vi stänger inte om det finns behov av barnomsorg. Däremot vädjar vi
att försöka försöka stänga vecka 29 och 30 under sommaren.
Tre stängningsdagar per år
6 mars och 19 maj under våren. En stängningsdag under hösten,
datum kommer senare.
7. Når information fram?
Flaskpost varannan vecka, glöm inte gröna rutan där viktig

information finns. Sedan mer info under respektive verksamhet.
8. Helena redogör om stadsbidrag vi fått och som vi söker vidare
Vi har fått statsbidrag för satsning på fritidshem, lågstadiesatsningen,
entreprenörskap, lärarlöner.
Vi fortsätter söka.
9. Anna berättar om vår extra satsning på IKT och entreprenörskap
Förskolan och skolan arbetar med satsningar på IKT och
entreprenörskap. Anna har i sitt försteläraruppdrag bland annat
ansvar för dessa satsningar.
Från skolverkets hemsida:
”Skolan i Sverige ska digitaliseras. Detta ska leda till att
verksamheten förbättras och blir mer effektiv. Alla ska ha samma
möjlighet att utveckla en digital kompetens”
”Entreprenörskap i skolan handlar om att stimulera elevernas
kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan att pröva och
omsätta nya idéer i handling”
10.

Utemiljön på gården - ansökan till Boverket
Ansökan för att förbättra skolgården.
Denna innefattar olika åtgärder främst för att göra gården
säkrare för yngre barn, t ex
-staket ska flyttas, rutschkana får staket, ny lekbåt för de minsta,
bättre belysning

11.

Förbättrad miljö inne - ansökan till Boverket
Ansökan för framförallt energibesparande åtgärder.
Tex belysning, kranar, solskydda rum

12.

Inspektion av skoldelen våren 2017 av skolinspektionen

13.

Inspektion av förskolan november 2017 av kommunen,
barnomsorgschef Britt-Marie Staam

14.

Arbetsdag på skolgården lördagen den 8 april kl. 9-13
(reservdatum den 22 april)

15.

Torsö Skärgårdsskola arrangerar föreläsning kring etik på nätet av
Stig-Roland Rask torsdagen den 16 mars kl. 19.00-20.45.

16.

Övriga frågor
fotografering
Vi tittar ett alternativ att anlita en lokal fotograf och ha
fotografering på en lördag förmiddag under föräldrars ansvar.

Anteckningar förda av
Anna Jansson

