Protokoll Skolrådet 30/9‐2014
Plats: Personalrummet Torup Skola
Närvarande: Marie‐Louice, Björn, Annica, Helena, Jeanette, Anna, Sara och Lotta
Mötet öppnades av ordförande Björn
Val av sekreterare och justerare:
Sekreterare: Jeanette Gunnarsson
Justerare: Sara
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes och kallelsen har nått alla.
Genomgång av fg protokoll 13/5‐2014
Björn läser igenom fg protokoll. Ang lappen om stängningsdagar på fritids, en förbättring,
inga lappar på dörren längre.
Rapport från verksamheterna:
Nu när den nya förskolan har öppnat så har de även fått nya namn.
Glädjen (Pysslingen) och Lyckan (Nissagården): Vi har startat upp i den nya förskolan och det
har gått helt ok.
Fröjden (Bjälkagården), Hoppet (Lillstugan): Barnen som cyklar eller går till skolan ska
använda övergångstället vid skolan istället för att gena vid förskolan.
FSK: inget att rapportera
1: an: Stökigt i klassen, det är en stor grupp. Lärarna är medvetna om detta. Annica och
lärarna jobbar med detta. Många föräldrar tycker inte om samarbetet mellan förskoleklassen
och 1:an.
Lite dumt att idrott och utedag ligger på samma dag. Det blir bara en dag i veckan där de får
möjlighet att inte sitta still hela dagarna.
2:an Inget att rapportera
3:an: lappen om klämdagar som fritids brukar sätta upp på dörren, ta bort den. Man
behöver inte skylta med vilka barn som behöver fritids dessa dagar, alla har inte möjlighet
att vara lediga. Fritids pratar om annat alternativ.
4:an Det har varit lite vandalisering på barnens cyklar. Flera cyklar har blivit repade och
omkullvälta.
5:an: inget att rapportera
6:an: Samtliga gungor på skolan är i samma höjd, går det inte att höja några. Annica tar upp
detta med vaktmästaren.
Fritids: inget att rapportera

Rapport från Annica
Det har varit en lugn start på terminen. Mycket med uppstarten på nya förskolan.
Nytt för lärarna är att de har fått ett arbetsrum. Lärarna är uppdelade i två arbetslag, FSK‐3 i
en och 4‐6 i en och de har en arbetsledare i varje arbetslag.
Likabehandlingsplanen är omarbetad. Skolinspektionen vill ha in denna likabehandlingsplan.
Denna kommer även att läsas igenom i varje klass, så att alla elever känner till den och vet
vad som står.
Stort fokus på kvalitetsarbete i skolan.
Övrigt:
Friidrottsbanorna, vart blir den efter vändning av fotbollsplanen? Ta upp denna fråga till
nästa möte eller till våren.
Varför bara en idrottslektion i veckan i klasserna 1‐2, andra skolor i kommunen har 2 gånger
i veckan.
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