Föräldraföreningens möte 5 nov 2019, Rydbo
skola
Deltagare: Sara Jägermo, Oskar Öberg, Johanna Attling, Veronika Lönnborg, Anna Lundqvist,
Jessica Larsson och Erika Nyström
Frånvarande : Anders Berg, Erik Sandström, Emelie Montage, Jonas Wiss och Roger Lönnberg

Anteckningar
1. Mötets öppnande
Sara Jägermo hälsade alla välkomna. 2 nya medlemmar på mötet (Anna och Erika) varav
att det diskuterades förväntningarna på klassrepresentanterna i Föräldraföreningen.
Uppgiften som representant är att vara informationskanal mellan klassen/skolledningen
samt vara projektledare för de aktiviteter som resp klass ansvarar för t.ex. disco eller
isspolning.
2. Val av sekreterare för mötet
Sara Jägermo valdes till sekreterare för mötet
3. Föräldrarråd / Avstämning med skolledningen
Anna Strand kunde ej närvara vid mötet.
Frågor som har kommit in från klasserna till Anna
a. Påminna om mobilen/klockor
b. Påminna om lastintaget och att det är parkeringsförbud
c. Blir det någon skolfotografering, åtminstone skolkatalog efterfrågas
d. Bild på lärarna med namn på anslagstavlan saknas fortfarande
e. Strategier för att hålla koll på barnen runtom på skolgården efterfrågas
f. Bättre kommunikationen vid personalförändringar efterfrågas
4. Status ekonomi
Veronika har delat ut informationslappar om Föräldraföreningen på hyllor och
anslagstavlor.
Vid tidpunkt för mötet hade föreningen 31 medlemmar (familjer) och 24 800 i kassan
Inför höstdiscot uppdagades det att skolans musikanläggning är trasig. Erik S har gett
förslag till skolledningen att vi kan vara med att finansiera en ny upp till en kostnad om
5 000 kr.
5. Kommande aktiviteter/ansvar/status
a. Romme
Representanter i 6-års vill ej ansvara för Romme såsom föreslaget inför mötet.
Sara tar istället uppgiften.

b. Isspolning
Oskar skickar info från förra året till Veronica. Erika kollar med Rydbo
vägförening om hjälp med plog.

6. Övriga frågor
Vi har fått återkoppling från förälder att nivån på medlemsavgiften är hög, tas upp för
diskussion på årsmötet för eventuell justering.
7. Information till hemsidan
Emelie uppdaterar med information från mötet samt med klassrepresentanter
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Anna Lundqvist, Erika Nyström, Jonas Wiss & Roger Lönnberg
Emelie Montaigne & Veronika Lönnborg
Sara Jägermo& Oskar Öberg
Anders Berg och Erik Sandberg
Johanna Attling
Cecilia Marberg

8. Nästa mötestid
Sara stämmer av förslag på datum med Anna och återkommer till föreningen.

