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Anteckningar från skolrådsmöte Rossö skola 151209 
 
Närvarande: Maria Kvarnbäck, Magnus Berggren, Louise Buhre och Sissel Röd 
 

• Lokaler/ombyggnation tidsplan  
• Förskolan - personal 
• Språkbruk 
• Övriga frågor 

 
Lokaler/ombyggnation tidsplan 
Det blir ombyggnation på fler förskolor/skolor i kommunen under kommande år. Enligt 
Strömstadslokaler startar de med Rossö förskola/skola 
 
Förskolan - personal 
Vi har under flera år haft olika vikarier på en vakant förskollärartjänst på förskolan. Vid årsskiftet 
slutar också Ulrika då hon flyttar från kommunen. Vi har haft annons ute under hösten, men med få 
sökande och ingen med behörighet. Annons på två lediga tjänster kommer att ligga ute över jul/nyår i 
hopp om att få behöriga sökande. Annons kommer att finnas på kommunens webbsida, 
arbetsförmedlingen och på skoljobb. Det kommer också att finnas på facebook Lärarjobb finnes + 
andra skoljobb. Läs gärna och dela för er som har facebook så att möjligheterna att få behöriga 
sökanden ökar. 
                                                                                                   
Språkbruk 
Eleverna har till tider ett ovårdat språk med mycket svordomar. Det är fler föräldrar som lyfter frågan i 
skolrådet. På skolan arbetar vi med språkbruk både genom klassråd/elevråd och skolan har 
återkommande aktiviteter kopplade till språkbruk. Tillsägelser är inte tillräckliga åtgärder utan skolan 
behöver kontinuerligt jobba med språkbruk. 
Frågan diskuterades i skolrådet och tas med till personalen för diskussion och lämpliga åtgärder.  
Olämpligt språk förekommer tyvärr i alla sociala medier och barn/elever hör det i många 
sammanhang. Det är också viktigt att föräldrar pratar med sina barn hemma om vad som är lämpligt 
språkbruk så hem och skola hjälps åt. 
 
Övriga frågor 
Fotografering/filmning 
Ett beslut kommer inom kort att komma från förvaltningen vad gäller förbud mot 
fotografering och filmning i våra verksamheter. Vi har många barn/elever i våra verksamheter 
som lever under skyddad identitet och för att kunna garantera säkerheten får ingen filma eller 
fotografera under verksamhetstid eller vid verksamheters evenemang (till exempel 
skolavslutningar, luciafirande med mera.) 
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Skolskjuts 
En fråga som har lyfts vid skolrådet i många sammanhang är skolskjutsfrågan. Om det 
inträffar händelser på bussen, förseningar, glömda stopp vid hållplatser mm rekommenderar 
vi alltid föräldrarna att ringa förvaltningens skolskjutsansvarige Kent Hansson 0526 19305 
som samtalar med bussbolaget. 
 
 
 
 
 
Kontaktpolitiker från Barn och utbildningsnämnden : Marie Andersson (M) 
marie.andersson1@stromstad.se  
 
 
Skolrådsrepresentanter läsåret 2015/2016 
Jenny Werner, jennywerner1@hotmail.com 
Camilla Karlsson, camilla.k@live.se  
Josefin Fransson, josephinefransson76@gmail.com 
Malin Backström, malinmkarlsson@hotmail.com 
Magnus Bergström, sungam_z@hotmail.com  
Louise Buhre, louise.buhre@stromstad.se  
Maria Kvarnbäck, m.kvarnback@telia.com  
 
 
 
Vårens skolrådsmöten blir 15 februari och 23 maj kl 18.30-19.30 
 
 
 
 
 
 
 
Vid anteckningarna Sissel Röd 
 
 


