
Protokoll från skolrådet vid Torups skola 

Datum: 2016-05-31 

 

Närvarande: 

Lisette (representant för förskolans personal) 

Fia (representant för Hoppet) 

Emmy (representant för Fröjden) 

Fredrik (representant för förskoleklassen) 

Christina (representant för klass 1) 

Anita (representant för klass 2A) 

Malin (representant för klass 2B) 

Marie (representant för klass 3) 

Anna ( representant för klass 4) 

Helena (representant för klass 6) 

Ingela (representant för lärarna) 

Gunn (representant för fritids) 

 

Val av sekreterare: Christina Persson 

Ordförande: Anna Johansson 

 

Föregående protokoll 

Protokoll från föregående möte läses upp. 

 

 



Information från skolans personal 

Rektor Pia som ska avsluta sitt arbete i Torups skola presenterar skolans nya rektor Micael 

Emihl. 

I den förberedelse klass som varit på skolan för nyanlända kommer de flesta att slussas ut i 

klasserna. Fortsatt kommer den verksamheten vara förlagd i Hylte. Solrosens lokaler som 

tidigare använts av förberedelse klasserna kommer i fortsättningen att kunna användas som 

bland annat grupprum. 

Information om omorganisationen vad gäller att Torup och Rydö skola blir en organisation med 

Micael som rektor. Torups förskola och Rydö förskola kommer att bli en organisation med en 

förskolechef, denna chefstjänst är ännu inte tillsatt. Anette Angel som idag är biträdande 

förskolechef kommer stötta Micael tills tjänsten är tillsatt. Kinnared kommer att tillhöra 

Landeryd i den nya organisationen. 

Information angående tjänster på skolan. En förstelärare Mikael Kälebo är anställd, kommer att 

ha blivande klass 4. Han har tidigare arbetat på vildmarksgymnasiet. 

I blivande klass 3A och 3B är det två tjänster som ännu inte är tillsatta. I blivande klass 3A är det 

ett barn som är i behov av personlig assistent, tjänsten är inte tillsatt. 

 

Höstens planering 

Lotta och Susanna förskoleklass. 

Ulla-Karin klass 1. 

Carina klass 2. 

Klass 3A och 3B, tjänster ännu inte tillsatta. 

Mikael Kälebo klass 4. 

Ingela klass 5. 

Sofie klass 6. 

Mellanstadiets lärare kommer att ha ett tätt samarbete, som ett arbetslag. 

Pia konstaterar att den vuxentäthet som nu varit på skolan har bidragit till ett lugn i skolan idag. 

Budgeten är stram och tyvärr får skolan inte behålla sina assistenter som arbetat ute i klasserna 

som det ser ut i nuläget, de personliga assistenterna får vara kvar. 



En del barn kommer att få byta klassrum till nästa läsår på grund av att det finns barn med 

speciella behov av handikappsanpassade lokaler. 

Bemanningen på fritids ses över, det kommer att skrivas in nya barn och få slutar på fritids. 

Som första skola i kommunen är Torups skola "Ipad-skola" vilket innebär att eleverna i klass 4 till 

6 får varsin Ipad att använda i skolarbetet. Eleverna i förskoleklassen till klass 3 får i grupp av tre 

barn dela på en Ipad. Man har skola i Falkenberg som referens.  

Tyvärr har det förekommit att eleverna i vissa fall använt sig av sociala medier på skolans Ipads 

vilket inte är tillåtet. Det har då förekommit att sociala medier använts på ett nedlåtande sätt 

mot enskild individ vilket är beklagligt. Viktigt att föräldrar tillsammans med vuxna i skolan 

hjälps åt att hjälpa barnen att använda Ipads på rätt sätt. Micael Emil som blir skolans nya rektor 

har erfarenhet av användandet av Ipads i skolarbetet. Det diskuteras att det vore önskvärt med 

mer information kring användandet av Ipads i skolan och att gemensamma riktlinjer ska ses över 

vad gäller hur man ska använda dem.    

 

Rapporter från verksamheten 

Glädjen: Stora barngrupper. (Förskolan är byggd för 100 barn har idag 110 inskrivna) 

Lyckan: Stora barngrupper. 

Fröjden: En positiv förbättring. God stämning på avdelningen. Bra mottagande av barnen vid 

lämning. 

Hoppet: Utemiljön behöver förbättras, en liten uteplats i förhållande till antalet barn. Sandlådan 

efterfrågas på nytt. Diskbänken som stod på den gamla lekplatsen efterfrågas. Grillplatsen 

behöver åtgärdas. Dålig ventilation på Hoppet, enligt skyddsronden är ventilationen godkänd. 

Förskoleklassen: Fungerar bra. Tidig lunchtid (kl 10:30) svårt att ändra denna tiden eftersom det 

är trångt i matsalen och många barn som ska ha lunch. 

Klass 1: Fungerar bra. Önskvärt att klassassistenter får vara kvar i klassen. Viktigt med 

rastvakter, konflikter har förekommit i dungen. 

Klass 2A: Positivt med delning av klassen. Lugnare i klassen nu. Konflikter har förekommit i 

dungen. Varit bra med lärarna som nu varit i klassen. 

Klass 2B: Delningen av klassen mycket bra. Synd med lärarsituationen, har varit bra med lärarna 

som nu varit i klassen. Skriftliga omdömen efterfrågas. 



Klass 3: Oro kring att det inte ska finnas Ipads till alla blivande fyror, Ipads kommer att köpas in 

om det saknas. 

Klass 4: Inget att rapportera. 

Klass 5: Ingen representant. Men lugnare i klassen enligt föräldrar. 

Klass 6: Inget att rapportera. 

Fritids: Många barn, resurserna behöver ses över. I övrigt fungerar det bra på fritids. 

 

Övrigt 

Torups skola har en vaktmästartjänst på 8 tim/vecka.  

Rektorn uppmanar föräldrar att engagera sig och "trycka på kommunen" vad gäller att få pengar 

till att åtgärda till exempel utemiljön. Finns även pengar att ansöka om till projekt via till 

exempel lions och majblomman.  

Man hoppas att skolan kan fortsätta erbjuda läxhjälpen, dock osäkert r/t budgeten. 

Enligt nationella riktlinjer kommer klass 4,5,6 att ha utökad matematik undervisning vilket gör 

att skoltiderna förlängs till kl 14 tisdagar, onsdagar och torsdagar. 

Målningen av skolans lokaler har avstannat. 

Avslutningsvis diskuteras förslag på hur föräldramöten kan hållas, informationsmöten kring Ipad 

användning i skolarbetet, alternativ kring hur skolavslutning kan anordnas. 

Micael Emil kommer att meddela datum för när nästa skolråd blir under sept/okt månad. 

 

 

 

 


