Guldgruppsmöte på Grangården 19/10 2018
Närvarande: Erika Johansson, Suzy Jensen, Petra Rehnström, Karin
Varg, Hanna Gherghel, Malin Vestin och Nettan Rydén



Mötet öppnades

 Till mötesordförande valdes Karin Varg och till
sekreterare valdes Nettan Rydén. Till justerare valdes
Suzy och Petra.
 Dagordningen godkändes med lite tillägg under
rapporter och nästa punkt.
 Vi såg över de nya klassföräldrarna och de övriga
representanterna i guldgruppen
- Förskolan Lonnhyttan: Suzy Jensen och Madelen
Larsson
- Förskolan Granbergsdal: Ingen ännu
- 6-års: Matilda Haglund och Helen Johnsen
- 1-2:an: Petra Rehnström och Malin Vestin
- 3:an: Hanna Gherghel och Emanuel ”Manne”
- 4:an: Caroline Hökemyr och Helena Lundberg
- 5:an: Britt-Marie Berg och Malin Grundin
- 6:an: Heidi Granroth och Evelina Karlsson
Guldgruppare: Monika Wallstén, Erika Johansson och
Kalle Westholm
Personal: Karin Varg och Nettan Rydén
Erika är sammankallande
Malin Grundin har ansvaret för ekonomin.
 Föregående protokoll läses upp av Nettan

 Ekonomin: I vår guldgruppskassa har vi enligt Karro
(styrelsens ekonom) 41.622:-Vi önskar en mer specificerad redovisning av våra
inkomster och utgifter. Hur gick det egentligen på
Grankul etc.…
- En glimt av hur det ser ut i elevrådskassan vore
också bra.
 Rapporter från :
- Rinken: När rinken skulle rivas och sedan
återuppbyggas så gick det väldigt fort. Bra jobbat
alla som hjälpte till, men den är inte helt klar.
Överliggaren på själva rinken fattas som förhindrar
regnvattnet att krypa in i ändträt. Erika kontaktar
Kalle om att ställa färdigt den innan den blir
förstörd.
- Hästmässan: Vi bakade och bullade upp med div
bakverk och korv, men försäljningen gick inge vidare.
Det var en hel del besökare men ingen var fikanödig.
Årets hästmässa anordnas i Nobelhallen den 25 maj.
Vi har ännu inte blivit tillfrågade om vi vill ta hand om
fiket. Om frågan kommer tar vi ställning till det då.
- Lersjön runt: Alla barnen tycker att det är en
trevlig dag. Vart tog alla muffinsarna som skulle
bakas vägen..?? Det var bara Mirja som bakade,
skärpning!
- Grankul: Ett trevligt Grankul med få uppträdande i
år. Endast förskolan som visade yoga och 5:orna hade
mannekänguppvisning och avslutningsspel med Gustav

Vasa. Vi körde slajdenglajden en stund och
ambulansen kom på besök.
Ett litet kom ihåg och önskemål till nästa år:
Vi saknade ponnyridningen, mera aktiviteter som
barnen kan göra, gärna fler utställningar av klasserna
(kanske samlade i gympahallen, alla klasser får en
hörna var) Bågskytte provning (Petra Rehnström)
- Sommarlunchen: Dyr lunch och det blev många
pizzor över. Vi funderade på hur vi kan göra istället
för att minska kostnaden till nästa sommar. Förslag
som kom upp var: grillspett med korv och köttbullar
tex och en smarrig enkel pastasallad till. Vi skulle
också kunna flytta upp lunchen till skolan igen med
långbord på gräsmattan istället för att vara på
hyttblecket.
- Skolavslutningen: Det fungerade bra och tårtorna
räckte till alla.
 Det vore väldigt bra om några fler som är med i
Guldgruppen kunde hjälpa till på våra evenemang.
Tex skolavslutningen, det är faktiskt en hel del
som ska göras, koka kaffe, duka iordning borden
före och efter…etc.
- Melang: Trevligt med mycket folk. Synd bara att
folket började att gå hem innan alla barnen gjort
klart sina uppträdanden. Nästa år så kortar vi av
låtarna lite och använder såpbubblor istället för
glitterkonfetti i paradnumret.
-Under Lilla Os som anordnades för alla 5:or i stan
på Nobelhallen så tog vi 4 medaljer. Heja oss !!

 Skolans föräldramöte nu under hösten: I år hade
1–3:an sina klassmöten före fikat och samlingen i
matsalen och 4–6:an efteråt. Det underlättar
mycket för de familjer som har fler barn i skolan,
vilket innebär att vårdnadshavarna hinner vara
med på fler ställen. Synd att Cissi drog igång
mötet i matsalen innan alla hade kommit. Det är
viktigt att alla håller sina tider, även också
klasslärarna.
- Tacofesten: Den var väldigt trevlig och mysig
tillställning verkar alla tycka som deltog.
 Kommande händelser:
- Elevrådet och alla barn säljer i år toalettpapper
och hushållspapper. Alla beställningar ska vara inne
senast fredagen i v. 45. Alla köpare svischar in
summan till Karro när de fått sina varor.
- Granbergsdals julmarknad den 17 november kl.
12-16. Vi har ett marknadsstånd där vi säljer
kakor, kryddor ev. om någon är sugen att baka
nått.
- Årsmötet är den 26 november. Guldgruppen har
hand om fikat som brukar bestå av macka och
kaffe/saft/te.
En från varje klass hjälper till att fixa fikat
Förskoleklass-2:an hjälper till före och 3-6:an
städar undan efter.
- Nobelmiddagen fredag den 14 december
Kalle Westholm håller i den i år igen, med hjälp av

guldgruppen såklart.
-Skolans julfest: Söndagen den 16 december
klockan 15-17.
Ett förslag i samband med detta är att förskolan i
GBD har sitt luciafirande den 12´de, då kan de
vara i gympahallen om de vill vara där i år igen.
Förslagsvis har då förskolan på Lonnis sitt firande
den 13´de
 Övriga frågor:
-En önskan från en förälder som har vänt sig till
Guldgruppen är att skoldagen ska vara helt
mobiltelefonfri på vår skola.
- En föreläsning önskas om sociala medier,
dataspel, telefonspel och dylikt. Vad har det för
inverkan på våra barn och ungdomar. Hur blir deras
verklighetsuppfattning etc.… Till nästa möte hjälps
vi alla åt att leta efter en bra föreläsare att
tillfråga.
- Kan vi ordna olika temakvällar för de föräldrar
som är intresserade. Det vore trevligt och
intressant att diskutera olika ämnen runt kring
barnen. Höra hur andra gör och löser problem som
uppstår i vardagen. Ibland kan man verkligen känna
sig ensam med alla tuffa beslut om allt som händer
kring våra telningar.
- I dagens samhälle kan det kännas att barnen
behöver någon utomstående som kan lyssna och
komma med kloka lösningar för barnen. Det är ett
hårt klimat att växa upp i idag med allt som hör

till. Frågan kom upp om det finns en närvarande
kurator som barnen kan vända sig till för att prata.
Vi i personalen berättade att all kontakt med
henne går genom Cissi. Men kanske skulle syster
Sara kunna finnas tillgänglig för eleverna nån mer
gång än den halvdag som hon finns hos oss. Ett
förslag var att ordna samtalsgrupper med henne.
Nått som vi får ta upp och diskutera om.
 Nästa möte är den 15 november kl 18:00 i
Grangårdens kök.
 Mötet avslutades
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