
 
 
 
 
  2016-03-07 

================================================================================ 
 
Expedition: Strömstiernaskolan                                                                                  TEL: 0526 19437 
Linnégatan2   
 
452 31 STRÖMSTAD 

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

 

Anteckningar från skolrådsmöte Rossö skola 160307 
 
Närvarande: Malin Backström, Jenny Verner, Josefine Fransson och Sissel Röd 
 

• Lokaler/ombyggnation   
• Trivsel och ordningsregler 
• Temadag på skolan 
• Vårterminens elevhälsoplan 
• Övriga frågor 

 
 
Lokaler/ombyggnation  
Planen är att de åtgärder som ska göras inom lokalerna ska vara klara inför skolstart i höst. En 
del av ombyggnationen kommer att ske först när skolan slutat i juni på grund av störande ljud. 
 
Trivsel och ordningsregler 
Nu finns reviderade trivsel och ordningsregler på skolans webbsida. Trivselreglerna har också 
tagits upp på klassråd och elevråd. 
 
Temadag på skolan 
Den 21 april har vi en temadag på skolan på temat god kompis. Vi utgår från trivselreglerna 
och har olika samarbetsövningar och samtal på temat. Det är elevhälsateamet i samverkan 
med lärarna som planerar dagen. 
 
Vårterminens elevhälsoplan 
Vårterminens elevhälsoplan finns nu på skolans webbsida. Planen är gemensam för  
ö-skolorna Tjärnö, Rossö och Koster.  
                                                                                                   
Övriga frågor 
Skolmat – lunch En fråga från några föräldrar i skolrådet var om det var möjligt för eleverna 
att själva ta till sig mat vid lunchen. Det finns elever som upplever att de får sig tilldelad mer 
mat än de faktiskt äter upp. Rektor lyfter frågan till ett matråd tillsammans med lärare och 
elever. Vi tar också upp om den provperiod som gjordes då eleverna själva tog till sig lunch är 
utvärderad. Blev det mindre matsvinn? 
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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 eller om skolskjuts av 
någon anledning inte dyker upp mm rekommenderar vi alltid föräldrarna att ringa 
förvaltningens skolskjutsansvarige Kent Hansson 0526 19305 som samtalar med bussbolaget.  
Dagens frågor från föräldrarna i skolrådet var: 

• Får allmänheten åka med på bussturen – Ja. 
• Får eleverna åka bussen med sitt skolkort utanför skoltid – Ja. De kan åka vilken buss 

som helst fram till klockan 19.00. 
• Eleverna som ibland åker med bussen in till stan efter skoltid har vid några tillfällen 

berättat att bussen vid något/några tillfällen åkt en annan väg till stan än den som står i 
turlistan. Frågan är vidareförmedlad till skolskjutsansvarig Kent Hansson som lovat 
undersöka saken. 

 
 
 
 
 
 
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  
 
 
 
Nästa skolrådsmöte blir den 23 maj kl 18.00-19.30 
 
 
 
 
 
 
 
Vid anteckningarna Sissel Röd 
 
 


