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• Önskemål om förskoleplats 
• Skolrådsrepresentanter läsåret 2014/2015 
• Övriga frågor 

 
Elevhälsoplan hösten 2014 
EHT- elevhälsoteamet gör en elevhälsopan för varje termin gällande ö-skolorna. 
Elevhälsoplanen skickas till hemmen och kommer att ligga på ö-skolornas webbsidor. 
 
Plan mot kränkande behandling/diskriminering – likabehandlingsplan 
En ny plan görs varje läsår och planen gäller både förskola/fritidshem och skola. Aktiviteterna 
under läsåret definieras för varje verksamhet. Aktiviteterna utgår från den kartläggning som 
görs i varje verksamhet. Planen gäller för ett läsår i taget, men revideras vid behov.  
Likabehandlingsplanen skickas till hemmen och kommer att ligga på skolans webbsida. 
 
Uppstartsvecka i skolan 
Skolans personal bestämde i våras att vi skulle ha en ”etik-vecka” i samband med läsårsstart 
för att få en gemensam uppstart med fokus på samarbete på skolnivå. Vi planerade olika 
aktiviteter och lekar för samarbete, värdegrund och studiero/trygghet. 
Diskussioner om gemensamma regler diskuterades i tvärgrupper med elever från 
förskoleklass till åk 6. 
Vi kan konstatera att det varit en lugn uppstart på läsåret och få konflikter mellan eleverna. 
Vissa aktiviteter kommer att återkomma under läsåret för att gynna samanhållningen på 
skolan och skapa trygghet. 
Aktiviteterna beskrivs i plan mot kränkande behandling/diskriminering. 
 
Personalplanering förskola 
Vi har under senvåren/försommaren och början av höstterminen haft olika vikarier på 
förskolans vakanta tjänst. Från 15 september fram till slutet av november vikarierar Emma 
Lund på tjänsten. Tjänsten har varit utannonserad och intervjuer har hållits. Ny personal från 
150101 meddelas inom kort. 
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Önskemål om förskoleplats 
 
Rossö har hittills kunnat ta emot de barn som stått i förskolekö till vår förskola. 
 
Det har över tid varit en jämn tillströmning av förskolebarn vilket inneburit att det varit 
mellan 20-25 barn i gruppen. Vi har även i höst tagit emot de barn som önskat plats. 
I dagsläget vet vi att det är ca 4-5 barn som önskar plats under våren. 
 
Skolrådsrepresentanter läsåret 2014/2015 
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  
 
Vi uppmanar föräldrarna i skolrådet att ta kontakt med någon av skolrådsrepresentanterna i 
god tid innan nästa möte om det är frågor som ni vill lyfta i skolrådet. 
 
Nästa skolrådsmöte blir den 2 december 18.30-20.00 
 
 
Övriga frågor 
Lokalfråga – förskolelokal 
Föräldrarna i skolrådet önskar få till stånd ett möte med politiker och förvaltningschef 
angående hur planen för lokaltillgången Rossö skola skall tillgodoses. Vi kan i dag se behov 
av :Tillgång till lokal för att kunna dela förskolegruppen åldersmässigt,   
      Behov av grupprum i skolan, 
      Behov av personalrum 
 
Rektor återkopplar till skolrådsrepresentanterna i skolrådet när samtal hållits med politik och 
förvaltningschef i frågan. Inbjudan till möte kommer. 
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