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Närvarande:
Åk 1:
Sofia Ritzen och Therese Jensen
Åk 2:
Åk 3:
Åk 4:
Staffan Hugemark, Veronica Stenkrona
ÅK 5:
Övriga:
Kassör Åsa Trouin och Stina Olsson suppleant

1. Val av protokollförare tillika möteshållare: Åsa Trouin
2. Val av justerare: Sofia Ritzén
3. Uppföljning från mötet den 26 september:
 1. Alla närvarande klassrepresentanter skickade ut informationen om att
föräldraföreningen saknade ordförande. Punkten avklarad.
 2. Kallelsen om extra föreningsstämman gick ut två veckor innan mötet hölls.
Informationen gick ut både på hemsidan samt på anslagstavlan. Punkten avklarad.
 3. Både Eva och Jenny var frånvarande under detta möte. Punkten kvarstår.
 4. Alla klasser har en uppgift för skolåret 2013/2014 förutom klass två eftersom
skolan vill hålla i skridskodiscot själva. Återkoppling nästa möte om klass två skall ha
en uppgift eller om klassen skall vara utan sådan. Niklas närvarade ej på mötet men
Åsa informerar Niklas om hans kvalitéundersökning av slang och munstycke inför
spolningen av isbanan. Punkten kvarstår.
 5. Bokdiscot var lyckat genomförd. Chipset tog slut men en av föräldrarna åkte och
kompletterade mer chips. Avprickning av eleverna tog lång tid samt att föräldrarna
glömde att pricka av barnen när de gick. Under andra passet togs avprickningen bort.
Ljudet var fantastiskt och barnen hade mycket roligt. 158 nya böcker kom in till
skolans bibliotek. Åsa har skrivit en utvärdering av discot för nästa års ansvarig.
Punkten avklarad.
 6. Skolan har ingen frilufsdag nästa termin, bara studiedagarana 7,8 januari samt 12
mars. Vi kom överrens om att Veronica pratar med rektorn om att ta in en frilufsdag i
slutet av januari för Rommeresans skull. Om det inte är möjligt kör vi den 12 mars. Vi
saknar en dialog mellan skolan och föräldraföreningen för planeringen VT 2014 när
de vet att vi alltid håller i detta evenemang. Återkoppling nästa möte. Staffan åtog
sig att vara Rommereseansvarig. Punkten kvarstår.
 7. Inget beslut togs om vilket projekt vi skall satsa på för barnens skull. Valet har varit
mellan pingisbord, scen och utetak. Punkten kvarstår.
4. Rektor Evas brev samt hur samarbetet skall se ut framöver diskuterar vi när nya ordföranden
är på plats. Punkten kvarstår.
5. Familjematten/föräldrar cafét var helt fantastiskt kul. Ett bra initiativ från skolan. Positiv
feedback som Veronica framför när hon skall prata om Rommeresan. Punkten avklarad.
6. Beslut tog om att föräldraföreningen inte skall vara något bollplank till skolinspektionen. De
får arbeta i lugn och ro. Dock skall vi ta del av den rapport som kommer att komma från
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denna inspektion. Sofia Ritzén tar detta ansvar. Punkten kvarstår tills skolinspektionen är
klara med Rydboskolan.
Hemsidan för Rydboskolan har blivit mycket bättre. Feedback borde ges till Eva. Punkten
avslutad.
Ingen hemsideansvarig utsågs däremot tog Stina på sig att uppdatera vilka som är
representanter, ändra datum mm. Veronica tog på sig att återkoppla detta möte till Stina då
hon gick efter halva mötet pga träning. Punkten kvarstår.
Information om insättning av medlemsavgiften borde gå ut till alla föräldrar. Förutom ett
inbetalningskort borde informationen om vad föreningen gör och vad det kosta att göra
dessa aktiviter gå ut. Hur ”rik” föreningen är också information som borde komma ut
eftersom många kan tro att vi sitter på en förmögenhet och inte behöver medlemspengarna.
Representanterna kom fram till att använda det traditionella sättet med brev istället för mail
då fler kan komma att betala avgiften om de har ett fysiskt papper i handen. När skall brevet
ut, vem skall skriva brevet mm. Punkten kvarstår.
Inga övriga punkter.
Näst möte 19 november kl 18,30 i skolans matsal.

Vid protokollet.

Justerare

Åsa Trouin

Sofia Ritzén

