Anteckning från föräldrarföreningen möte 22/1-2013.
Deltagare: Göran Söderstam, Åsa Tourin, Mickael Lindholm, Charlotta Hermansson, Staffan
Hugemark, Stina Olsson, Veronika Stenkrona, Mathilda Persson, Anna Andersson, Caroline
Anzalone, Ulrika Fjällborg, Lotta Christiansen.
1.

Mötets öppnandes.

2.

Val av mötesordförande
Göran Söderstam

3.

Val av mötessekreterare
Charlotta Hermansson valdes till mötessekreterare.

4.

Val av två justeringsmän
Caroline Anzalone och Staffan Hugemark valdes till justeringsmän.

5.

Fastställande av dagordning
Fastställande av dagordning utan övriga förslag.

6.

Föregående protokoll
Isen är spolad och dessutom mycket bra. Den kran som saknades förra året är på plats och
fungerar bra.
Föräldraföreningen vill komma i kontakt med den som har installerat kranen, för att visa sin
uppskattning (ersättning).
De saknas ett par slangar. Mickael Lindholm ringer Vallentuna brandkår för att försöka få nya
slangar.
2:ornas alternativa förslag på aktivitet skjuts upp till nästa möte.
Skolan har ordnat isdisco till torsdag den 24 jan mellan 17.00 och 19.00.

7.

Föräldrarådsgruppen.
Föräldracafé
Anna Andersson och Matilda Persson presenterar nya tankar angående föräldracafé.
Inledningsvis skulle endast föräldrarådsrepresentanter bjudas in. Flera av mötesdeltagare
ifrågasatte varför endast dessa och inte istället alla föräldrar. Skolan stod dock fast vid att vilja
börja på detta sätt. På sikt är det meningen att alla föräldrar ska bli inbjudna. Vidare ställdes
frågor om vad som förväntades av representanterna före och efter dessa möten. Skolan lovade
att informera om detta senare. Ambitionen är att ha dessa caféer 2 ggr per termin. Eftersom det
inte var något under hösten är 3 träffar planerade under våren. Dessa kommer att hållas på
följande tider:
14 februari 17.30-19.00.
19 mars 17.30-19.00
15 maj 17.30-19.00
Tanken med caféet är att ha olika teman som man kan utveckla tillsammans.
Vid första träffen är det planerat att ha tema matematik. Vi kommer att utvärderar dessa träffar
efter mötet den 14 februari.
Frivillig engelska
De har kommit en förfrågan om skolan vill anlita ett företag som undervisar på engelska en
timme i veckan. Meningen är att de ska ligga som en frivillig fritids aktivitet för elever i åk 3-6.
Eftersom detta kostar mellan 5800-6800:- (exkl. moms) för 10 gånger/ elev (beroende på antal
grupper). Detta kan inte bekostas av eleverna själva , eftersom skolan inte kan erbjuda
aktiviteter som är förenat med en kostnad.
Diskuterades på vilket sätt föräldraföreningen skulle kunna erbjuda alt delbekosta detta.
Föräldraföreningen är inte beredda att betala för detta. Däremot skall Anna och Matilda
kontrollera om skolan kan hyra ut en lokal för symbolisk peng för detta ändamål till
föräldrarföreningen. Ett bud på 1000:- lades. Om skolan accepterar detta kan föräldraföreningen
stå för lokalen och företaget erbjuda denna aktivitet till självkostnadspris för eleverna.
Status kommunens samverkansgrupp
De rapporterades att inget nytt har hänt

8.

Aktivitetsgruppen
Matilda och Anna hade önskemål att eventuellt byta författarbesöket till KPs tidningskola
kostnad ca 5000:-.
Rommeresan går av stapeln på fredagen den 25 jan 2013. De är 3 bussar med 139 bokade
platser som åker till Romme. De praktiska planerades.

9.

Infogruppen
Inget avhandlades

10. Ekonomi
God ekonomi på kontot för nuvarande 21 660;De uppkom önskemål om att investera i nya spel och ute leksaker till fritids. Vilket är en bra idé.
11. Övriga frågor
Inför årsmötet skall kallelse skickas ut enligt stadgarna. Göran har kontroll på detta.
Göran uppmanar till att t.ex. ordförande posten kommer att bli vakant och att en rokad i
styrelsen kan vara ett alternativ.

Mötet avslutades

Justerat den 29 januari 2013
Caroline Anzalone

Staffan Hugemark

