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Arbetsmöte
1

Inledning och mötets syfte
Uppföljning från föregående möte, diskussion kring arbetssätt och syfte
med föreningen.
Fördela actionpunkter och fortsatta arbeten i föreningen.

2

Föräldraföreningens syfte och mål

2.1

Resonemang fördes för att på förtydliga syftet och ambitionen med
föreningen;
Föreningen bör vara aktivitetsinriktad. För att uppnå vad som framgår i
stadgarna §2 så bör fokus för föreningen vara att bidra med positiva
aktiviteter och insatser för att öka skolans attraktionskraft.
Mål med föreningen kan då tänkas att formuleras i stil med;
Rydboskolans Föräldraförening
verksamhet och engagemang skall
bidra till att Rydbo Skola ska bli
Stockholms/Österåkers bästa skola
Möte nr 1401 Ovanstående funderingar redovisades och diskuterades.
Inga invändningar framkom. Vi kör på. Punkten utgår.

MÖTE NR

1401

TID

19.00

2.2

Ekonomi – redovisning kring föreningens ekonomi vad är status?

Åsa

Antal medlemmar?

3.

Samverkan – bidra till att skapa bra förutsättningar för skolan

3.1

Information från samverkansgruppen ang information från kommunen.
Oklart läge punkten kvarstår?

4.

Kvarst
år?

Årsaktiviteter – Syftet att hålla traditionerna vid liv.
Åk 1 Spolar isbanan, då vintern tillåter detta
Åk 2 Ordnar kaffe till vårterminens skolavslutning
Åk 3 Ordnar fika till ”Öppet Hus”
Åk 4 Ansvarar för skolavslutarfesten i juni
Åk 5 Arrangerar skoldisco

4.1

Listan är inte verifierad om den stämmer eller ska vara. Peter
kolla med Åsa T

4.2

Förslag framfördes. I samband med tex skridskodiscot eller vid
annat tillfälle kan FF arrangera någon form av prylbytardag
kopplat till vintersport. Tex skridskor, skidutrustningar,
vinterkläder etc. Loppis eller bytes dag eller liknande.
Josefin (?) var det du som lyte frågan och skulle fundera vidare
(dåliga anteckningar)?
Kan testköras som en engångsaktivitet till en början

5.

Förbättringsarbete – hur vi kan bidra med bra insatser för att förbättra
skolans miljö och funktion

5.1

Projekt att satsa på för att förbättra skolmiljön – skärmtak,

bekräf
ta

Josefin Pågår
?

Vilar

Vi avvaktar denna satsning tills medlemstillströmning och andra
förutsättningar är tryggade.
5.1

Projekt att satsa på för att förbättra skolmiljön –ute pingisbord
Veronica har sett prisvärda bord på blocket. Veronica bevakar. Budget
bestäms på nästa möte.

5.1

Veronic

Projekt att satsa på för att förbättra skolmiljön – scen

Vilar

Vi avvaktar denna satsning tills medlemstillströmning och andra
förutsättningar är tryggade. Alternativ till skärmtak.
5.2

Peter stämmer av med rektor kring övriga önskemål och möjligheter

6.

Traditioner & Aktiviteter – Positiva traditioner

6.1

Rommeresan planerad och i skrivandets stund genomförd.
Mycket positivt arrangemang. Stor eloge till Staffan och andra inblandade
för ett mycket bra genomfört arrangemang.

Pågår

a

Peter

7.

Marknadsföring och Information
På något sätt måste vi nå ut till fler föräldrar och marknadsföra nyttan med
föreningen.

7.1

Social media är en väg – Facebookgrupp som berättar löpande vad som
händer och vad man kan bidra till –inget nytt.

vilar

När hemsidan är uppdaterad går det att koppla en grupp (?) mot hemsidan.
Frågan vilar till efter hemsidearbetet slutfört.

7.2

Hemsideansvarig – saknad

Staffan

Möte nr 1401

Jeanett

Staffan kollar med kompisar vilken insats som krävs för att göra en
uppdatering av hemsidan – enklare, snyggare mer rakt på sak.

Pågår

e

Jeanette funderar på vilken information som ska redovisas och hur.
7.3

Klassrepresentanter måste bidra med information och löpande
marknadsföring av föreningen för att få intresse och medlemmar

Josefin

Pågår

Therese

Möte nr 1401
Brev sammanställs och distribueras till samtliga föräldrar i skolan. Brevet
skall beskriva förening och syfte samt även vara stöd för
klassrepresentanter att förklara föreningen i samband med klassmöten
mm.
Josefin och Therese författar ett brev. Distribuerar för tips och tillägg till
gruppen
Bilder från Rommeresan skickas till Josefin & Therese att använda för
marknadsföra framgångsrika arragemang.
7.4

Få rektor och skola att känna att föreningen är ett stöd för dem så att även
de bidrar till information och marknadsföring av föreningen.

Peter

Pågår

Klass-

Akut

Möte nr 1401
Peter bokar möte med Rektor
7.5

Information om föreningen och värva medlemmar – inget nytt. Se även pkt
7.3 ang brev.

7.6

Föräldraföreningen bör representera på föräldramöten i resp klasser och
även f-klass för att markandsföra arbetet och ambitionen.
Klassrepresentanter får informera när möten äger rum så att Peter eller
annan person kan närvara.

8

Övrigt

8.1

Förslag på mötet uppkom att årsmötet bör flyttas och genomföras i
samband med uppstart av läsåret (dvs aug/sep).
Fördelar som gruppen såg var att då samlas den bemanning i föreningen
som skall verka under året och det underlättar beslut om inriktningen på
årets arbete.

repres

Oklart dock om det är möjligt för räkenskaperan. Åsa måste värdera
förslaget ur bokföringsperspektiv.
Beslut tas på nästkommande möte då detta i så fall innebär stadgeändring.

9

Nästa möte

4.1

Nästa möte bokades till den 27/3 kl 18.30
Nästa möte är formellt årsmöte för föreningen.

Vid tangenterna
Peter Svärd

