Agenda
FF-möte 2018-02-19 kl 18.30 i matsalen

1. Välkomna!
2. Sekreterare för mötet
a. Jenny Svärd
3. Status ekonomi, medlemmar (Jessica)
53 st medlemmar, ca 20 färre än förra året, oklart varför.
1 familj som var med på Rommeresan är ej medlemmar, Kim kollar upp
21 674 kr nuvarande saldo, utgift kvarstår för höstens skoldisco
4. Uppföljning genomförda aktiviteter
a. Rommeresan
i. Var lyckat. 2 bussar. Synd med datumet som låg innan skolstart, pga
skolans studiedagar. Informationen gick ut bra. Inbjudningar
kommande år bör skickas ut innan oktoberlovet. Förslag att redan nu
prata med Anna och kolla om det nästa år finns möjlighet att hitta en
annan dag lite senare i jan/feb.
b. Isspolningen
i. Isspolning har fungerat bra. Segt att komma igång. Föreningen har
köpt/hyrt in en sladd för att jämna ut marken. Isen är uppskattad! Ev
köpa in sarg till isen. Checklistan kan uppdateras med lite fler tips
kring att komma igång och rutiner vid spolning och tips sätta upp
lapp vid ettans klassrum med gruppindelning (action Erik).
5. Kommande aktiviteter/ansvar/status
a. Klassaktiviteter –
i. Vårdisco
1. Behövs bättre rutiner för bemanning, säkerhetstänk kring
utrymning, armband med telefonnummer för de små. Friskolan
bjuds inte in, pga för många barn ur säkerhetssynpunkt. Hålls i
maj. Jessica bevakar.
ii. Skolavslutarfest
1. Erik kontaktar Anna rektorn för att få hennes hjälp att få
igång arbetet. Planeringen behöver påbörjas snarast. Johanna

kollar med Tove om checklista för skolavslutarfesten.
Volontärer kanske behövs.
iii. Skolavslutningsfika
1. Avstämning upplägg skolavslutningen maa skolavslutarfikat.
Erik stämmer av.
b. Uppföljning checklista för samtliga FF aktiviteter

i. Höstdisco (Charlotte)
ii. Skolavslutarfest (Johanna kollar med Tove)
iii. Skolstartsfika (Johanna), skolavslutningsfikat?? (Erik kollar vilken som
finns – checklista för skolavslutarfika finns. Skickat till Jenny för
uppläggning på hemsidan.)
iv. Vårdisco (Jenny)
Alla checklistor ska läggas upp på hemsidan.
6. Samverkansgruppen - Möten med kommunens tjänstemän och politiker
a. Uppdatering av Anders. Anders kommunicerar uppdatering från senaste mötet
via e-mail.
7. Avrapportering från möte med skolledning och frågor att ta med till nästa möte
(Johanna). Vilka frågor vill vi driva som föräldraförening?

a. Vem bestämmer hur stora klasserna får vara? Finns det någon gräns?
Begränsning antal elever per utbildad lärare?
b. Hur ska skolan behålla elever från åk 4 och uppåt? Tidiga kontakter md
föräldrar i åk 3 och åk 5.
c. Vi önskar en beskrivning av skolans pedagogik. T ex vad är skolans policy
avseende läxor, varierar nu i olika klasser. Vi önskar mer struktur och
enhetlighet mellan klasserna. Bör inte vara upp till varje lärare att bestämma
helt själva. (Kanske separat möte om detta?)
d. Förslag hantering toaletterna (förslag Kim och Johanna)
e. Armada kommer att höja hyran för kommunens skolor med 20% för att
finansiera byggnationen av nya skolor. Frågan uppkom hur det upparbetade
underhållsbehovet kommer att hanteras och om det inryms i höjningen.
f. Kommunikationen från skolan kan förbättras. Kvarstår och Johanna tar upp
frågan igen då flertalet anser att framförallt rektorn brister i sin
kommunikation.
g. Duschväggar kommer efter jul – finns dessa på plats?
h. Städningen av gympasalen kommer att utföras på morgonen istället för
kvällen.
i. Rekrytering av ny skolpsykolog pågår men arbetet går trögt. Om behov uppstår
kan man tillsvidare få hjälp genom skolhälsan.
j. Föräldrarcafé den 22 mars med tema Mod.

k. FF har fått tips om en föreläsning med tema Barn och Internet vilket har
vidarebefordrats till rektorn och vilken förhoppningsvis kommer att
genomföras under våren.
l. Lyfta till rektorn att marknadsföra föreningen
m. Vore bättre med senare datum för Rommeresan, är det möjligt?
n. Hur ser bemanningen ut för fritidspersonalen på morgonen och då särskilt
måndagar. Mellanstadiet får ej ha fritids på måndagsmorgnar pga att det ej
finns personal. Det behövs tydligare information då det är oklart huruvida
barnen ska vara ute eller ej samt hur bemanningen ser ut.

8. Datum och planering inför årsstämma, bokslut, rapportering samt val av ny styrelse
Årsmöte den 9/4.
Kolla formalia i stadgarna, ev ändringar i stadgarna och skickar ut kallelse (Erik)
Valberedningen börjar stämma av läget för styrelsen (Jenny, Kim)
9. Övriga frågor
Inköp? Aktiviteter?
a. FF ordna kvällsseminarium under hösten, ev i samband med skolstartsfikat?
Medlemskrav vid närvaro.
10. Information till hemsidan
Ansvarig för hemsidan tas upp på nästa möte.
11. Datum för nästa möte
a. 9/4 start direkt efter årsmöte.

