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Uppföljning föregående mötesprotokoll: 

Förskola och skola 

Angående förskoleklasserna hösten 2020 – vem  hamnar på bikupan? Hur kommer det kännas 

för dem? Mattider? Ny personal? Förbindelse pedagogiskt, socialt och säkerhetsmässigt? 

- Niclas: MBL 19 Information som ska risk- och konsekvensbedömmas. Förskoleklass 

på Västerhavet och gröna rummet. En förskoleklass på nuvarande förskolan (norr om 

norr). 59 barn på listan idag. 

- Sker samtal med förskolorna om gruppindelning och placering. Grupperna kommer 

blandas. Flest från Lustträdgården, Sundsstrands förskola, Prästgårdens förskola och 

Forshällaskolans förskola. 

- Säkerheten hanteras genom att morgonfritids är på väster, två förskoleklasslärare tar 

med sin grupp. Vid rast är bommen nere. Om nån kör innanför bommen skall även en 

person gå före bilen. 

- Det kommer behöva rekryteras ny personal. 

 

Lunch och mellanmål 

Finns det nåt nytt här? 

- Förskoleklasslärarna kände inte igen problematiken med olika bud kring matsäck. De 

beskriver att flera väljer bort skolmaten och äter riskakor. Alla grupper har ännu inte 

informerat. Nicklas påminner de berörda i personalen. 

- Kan behöva tidigarelägga mellanmålet eller ha det kraftigare för de som har tidig 

lunch. 

-  

Årsmöte 

Föräldraföreningen har årsmöte 2 april 18.00. Inbjudan genom Unikum (Daniel mailar Niclas) 

och affischering. 

 

Nicklas och Jeanette skickar även ut inbetalningskort för året, vilket inte gjorts än. 

 

 



Skolgården är tråkig – vad händer? Brist på material. 

- Nicklas upplever att det händer mer på skolgården och finns mer material, som 

används. Vi vill göra annat än asfaltsplan men det beslutet ligger inte på skolan pga 

ekonomi. 

- Inköp och översyn är på gång. 

 

Sparreviken om barnkonventionen – kostnad? 

- Friluftsdag som sker om skolan får inbjudan. Kommer kanske inte ske i höst pga att 

fritidsledarutbildningen på Folkhögskolan Ljungskile lägger ned. 

 

Idéstorm krockar för de femmor och sexor som också är med vid skolturné.  

- Svårt för lärarna att veta vilka elever i 4-6 som spelar efter skoltid och är med på både 

idéstorm och skolkonsert. Daniel skickar vidare mail från Kulturskolans rektor till 

Niclas och Jeanette för kännedom och ev översyn av rutiner för detta kommande år. 

Inget meddelande från taxibolaget när taxin är sen.  

- Taxibolag har ålagts vite pga dålig information vid försening. 

- Ibland hör taxibolagen av sig till skolan men det har nog blivit sämre.  

 

Kränkning lärare elev – kränkning inträffade men elev förde inte detta vidare. 

- Niclas har koll på ärendet och det följs upp med de berörda. 

 

Hur påverkas skolan av spridning av Corona-viruset 

- Sjuka barn ska stanna hemma. Hemkommande från riskområden ska testa sig.  

 

Skolans framtid 

- Kommunen verkar utreda många alternativ för skolbyggen och placering. 

Bohuslänningen har rapporterat om detta men inget är bestämt. 

 

Ärenden vid personalens APT 

- Risk och konsekvensanalys av Nicklas förslag kring grupper och lokaler hösten 2020. 

- Genomgång brandrutiner 

- Samverkan skola-fritids. 

- Kränkningar minkar. Nicklas analys är att det beror på att de pratat om likvärdigt 

bemötande och jobbat med värdegrund och kränkningar och att rastaktiviteter funkar 

bättre. Arbete med värdegrund stärker även skolresultatet. 


