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Sissel Röd 
Rektor och förskolechef 
Strömstads kommun 0526 19437, sissel.rod@stromstad.se 
 

Anteckningar från skolrådsmöte Rossö skola 141202 
Närvarande: Maria Kvarnbäck, Louise Buhre, Josephine Fransson, Malin Karlsson 
Backström, Magnus Berggren, Jenny Werner, Camilla Karlsson, Pia Tysklind och  
Sissel Röd. 
 

• Lokalfrågan 
• Uppföljning elevenkät 
• Ny webbsida i kommunen 
• Uthyrning av idrottssal - rutiner 
• Övriga frågor: 

Skolmaten 
Mailkontakt lärare 
Likabehandlingsplan  
Webbsida 
Lucia 

 
Återkoppling kring frågor från förra skolrådet 
Likabehandlingsplanen/plan mot kränkande behandling som skulle läggas på webbsida görs i 
samband med uppdatering av webbsidorna ska göras i början av nästa termin. 
Ny personal börjar på förskolan 2/1-15 – Ramona Wallin. 
Föräldrarna i skolrådet önskade vid förra mötet en träff med politiker kring lokalfrågan. Det 
har inte blivit av. Se dagens anteckningar under punkten lokalfrågan. 
 
Lokalfrågan 
Frågan kring ett långsiktigt tänk kring lokalbehovet i förskola/skola är lyft till 
förvaltningschef som har tagit frågan vidare till Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott. 
Vi tittar på olika alternativ till lösningar för att kunna ta emot de barn som står i kö till Rossö 
förskola. 
Förslagsvis bjuder skolrådet in våra politiker till ett möte kring lokalfrågan i början av 
vårterminen då den nya nämnden tillträtt. 
En skrivning riktat till nämnden kan ligga som en bilaga till förslaget med ritning och 
kostnadsberäkning som gjorts. Skolrådet gör skrivelsen. Sissel och personal skriver från 
personalperspektiv/skolperspektiv. 
 
 
Uppföljning av elevenkät 
Elevenkät kring trivsel, trygghet och studiero genomförs två gånger /läsår. April och 
november. Höstens elevenkät genomfördes vecka 47. Resultatet har inte analyserats, men vi 
kan konstatera att 100% av eleverna känner sig trygga på skolan. 60,6% av eleverna upplever 
att de har studiero, vilket inte är ett tillfredsställande resultat. Elevernas kommentarer i  
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enkäten ska analyseras och samtal med elevgrupperna kring hur vi kan få bättre studiero bör 
hållas. 36,4% av eleverna upplever att de någon gång under terminen känt sig utanför, retade 
eller illa behandlade. (12 av 33 som svarade på enkäten)  
 
En eloge till vill föräldrarna rikta till lärarna i åk 4-6 som har fått till både studiemotivation 
och en lugn uppstart som de upplevt för årskurs 4. 
 
Ny webbsida  
Vi håller nu på att jobba fram en ny webbsida i kommunen. Tanken är att den ska ha ett 
tilltalande utseende och vara lättsökt för de som besöker kommuns webbsida. Någon gång 
under februari -15 är den tänkt att publiceras, och då ska aktuell info finnas för 
verksamheterna. 
 
Uthyrning av idrottssal – rutiner 
Vi behöver tydliggöra de uthyrningsregler vi har på våra små ö-skolor. Rutiner för uthyrning 
kommer. Rutiner för uthyrning vad gäller även matsal och kök-med i rutinerna. 
 
 
Övriga frågor 
Skolmaten. Föräldrar i skolrådet framför att eleverna tycker att utbudet på salladsbordet är lite 
bristfälligt. Eleverna vill gärna ta mat själva vid lunchen. En förändring har dock skett den 
senaste veckan. Det prövas nu att eleverna själva får ta mat. Föräldrarna tycker att det är bra.  
Ta med frågan om det följs upp om det blir mindre svinn när eleverna får ta själva. 
 
Mailkontakt med lärarna: Föräldrarna vill gärna ha information via mail och svar på de frågor 
som ställs via mail. Det upplevs i dag vara väldigt olika. Ibland får de svar direkt och ibland 
inte alls svar. Veckobrev kommer sporadiskt från vissa lärare. De efterfrågar en policy för 
mailkontakt. Vad gäller förskolan tycker föräldrarna det är bra att info om eventuella vikarier 
finns på ytterdörren. Föräldrarna efterfrågar dock mer info kring verksamheten och vad som 
händer i de olika grupperna i förskolan varje vecka. Lärarna upplever att det är få föräldrar 

som läser mailen. Vi kommer att arbeta fram vilka rutiner vi ska ha för information/veckobrev 

till alla föräldrar.  

Luciafirande 
En fråga från föräldrarna varför de inte firar lucia och har luciatåg på luciadagen. Nu är det 
ihop-bakat med skolavslutningen. Föräldrarna undrar varför.  
Frågan tas med till lärarpersonalen. Föräldrarnas önskemål att bibehålla traditionen med 
luciafirande. Eftersom det är få dagar mellan lucia och skolavslutning har vi i år valt att ha 

luciatåg i samband med skolavslutningen.  

Likabehandlingsplanen vill föräldrarna ha på webbsidan. (kommer ut i samband med 
uppdatering av webbsidan) 
 
Skärgårdsnätverk – eventuellt kommer Rossö att vara med. Tjärnö och Koster kommer 
att delta. Rossö skola kommer inte att delta i den första omgången av nätverket. 
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Skolskjuts: En fråga från skolrådets föräldrar kring hur det fungerar med skolskjuts. 
Återkoppling efterfrågas från Kent Hansson kring vad som gäller kring skolskjutsar.  
 
 
 
 
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  
Kontaktpolitiker från Barn och utbildningsnämnden Pia Tysklind, pia.tysklind@stromstad.se 
 
 
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. 
 
 
 
Skolrådsmöten nästa termin: 16 mars och 11 maj 2015 
 
 
Vid anteckningarna Sissel Röd 


