
                 
 
 

Strömstads kommun Besöksadress: Tel: 0526-192 34 Webbplats: stromstad.se/skola  
Grundskolans expedition Norra Linnégatan 2 Fax: 0526-192 35 grundskolan.expeditionen@stromstad.se 
452 80 STRÖMSTAD 452 80 STRÖMSTAD 

S
t
r
ö
m

s
t
a
d
s
 k

o
m

m
u
n
 

B
U

N
  

 

Anteckningar från skolrådsmöte Rossö skola 161107 
 
Elevhälsateamet presenterar sig 
Skolans elevhälsateam presenterade sig och ö-skolornas elevhälsoplan för denna termin. 
Synpunkter på planen från föräldrarna i skolrådet: Gärna jobba lite mer med utomhuspedagogik som hälsofrämjande. 
Fråga från föräldrarepresentant ställdes om barnen/eleverna är trygga på skolan? Vi jobbar dagligen med elevernas 
trygghet och trivsel både i klassrummen och gemensamt på skolan. I vårens elevenkät har 93% av eleverna svarat att de 
känner sig trygga på sin skola. En annan fråga relaterat till elevhälsoplanen var vart man vänder sig som vårdnadshavare  
om barnet har allergi till exempel- utredning till vårdcentral. Skolhälsovården tar i första hand skolrelaterade 
hälsoproblem, men man kan naturligtvis vända sig till skolsköterska med frågor. 
 
 

Återkoppling från föräldramöten 7 september 
Sammanfattningen av de frågor som diskuterades på höstens föräldramöten skickades ut till föräldrarepresentanterna i 
skolrådet i slutet på förra veckan för att alla skulle ha möjlighet att läsa innan dagens möte. En del av de punkter som 
vårdnadshavarna tog upp som förbättringsförslag har redan genomförts. Eleverna tar mat själva vid lunch. Det är lugnt i 
matsalen. Föräldrar hade också förslag bland annat på att ha någon form av faddersysstem. Vi har inte det i dag, men vi 
har klassöverskridande samarbete mellan olika årskurser/verksamheter – läsprojekt åk F-1 och 5-6, åk 4 läser för 
förskolebarnen bland annat. 
 

Likabehandlingsplanen/plan mot kränkande behandling 
Vi presenterade planen. Föräldrarna i skolrådets synpunkter: Saknar utvärdering av åtgärder vi gjort. Ta gärna med från 
några år tillbaka och gärna resultatet från kommunen i stort. Ändringar i planen behöver nog göras  utifrån förändringar 
i kapitel 3 i diskrimineringslagen som kommer att träda i kraft 1 januari 2017.  Rektor tar gärna emot fler synpunkter 
via mail. Synpunkter tas emot fram till den 21/11 – efter detta datum publiseras planen. 
 

Uppföljning av kompisdagen 
Vi hade den 21 april en kompisdag på temat lika/olika där elevhälsateamet var med att  planera/genomföra dagen. Syftet 
med dagen var att skapa större förståelse för olikheter. Vi kommer att ha en dag i december på temat goda 
kompisar/relationer. Delar av elevhälsoteamet och barn o ungdomsteamet planerar aktiviteter och de äldre eleverna 
planerar och håller i rastaktivitet den dagen. Aktiviteterna som genomförs utvärderas av både elever och personal 
samma dag som de genomförs.   
 

Punkter inkomna från föräldrarepresentanterna i skolrådet 
Malin – ”Hallen” i skolan och torkskåp. – har vi möjlighet att torka alla blöta kläder i ett enda torkskåp? Vi får tyvärr 
inte plats med fler torkskåp i den lilla hallen i gamla skolhuset, så vi försöker torka i omgångar då det behövs och även 
torka på element vid behov. 
Klassråd i åk 5-6 i dag – lite kort återkoppling. De är nöjda med att få ta mat själva och åk 5-6 är jättenöjda med att de 
vid flera tillfällen fått oskalad potatis till lunchen.  
 
Bra att skriva i veckobreven när det ska vara skolrådsmöten så att alla föräldrar har möjlighet att framföra/skicka med  
frågor som de vill lyfta i skolrådet. 
 
Önskemål från föräldrarna i skolrådet att det även fortsättningsvis blir skolråd som är gemensamt för skola/förskola på 
Rossö. 
 
För förskolan – önskar en utbyggnad. Behöver fler platser. Plan för en utbyggnad behövs. 
  
 
 
Vid anteckningarna 
Sissel Röd 
Rektor, Strömstads kommun 
0526 19437 
sissel.rod@stromstad.se 


