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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
Peter lyfte frågan om föreningsformen; ska föreningen fortsatt vara en
ekonomisk förening eller bör den övergå till en ideell förening.

Pågår

Mötet enades om att för och nackdelar bör diskuteras vidare under hösten
för eventuell beslut om förändring på ett årsmötet.

3.

Samverkan – bidra till att skapa bra förutsättningar för skolan

3.1

Jenny rapporterade från senaste samverkansmötet med kommunen. Bland
annat diskuterades Skolinspektionens granskningsrapport. Uppföljning
med kommunen sker i början av hösten då kommunen bl a ska redovisa
vilka åtgärder som vidtas med anledningen av kritiken i rapporten.
Föräldraföreningen behöver styra upp en kontinuerlig och löpande dialog
med rektorn.
Jenny ansvarar för att ta kontakt med Eva N för att undersöka hennes

Jenny Pågår

intresse till kontinuerliga möten med föräldraföreningen.
4.

Årsaktiviteter – Syftet att hålla traditionerna vid liv.

5.

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

5.1

Vilande förslag till förbättringar av skolmiljön: skärmtak, utepingisbord och
scen vilar.

6.

Traditioner & Aktiviteter – Positiva traditioner (som
föräldrarföreningen ordnar)

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

Vilar

- Bokdisco
- Rommeresan
- Fika vid skolstart
- Framtagande av adress och telefonfolder för eleverna
- Diverse trivselåtgärder

6.1

Fika på skoluppstartsfikat 180 barn – tradition är att föräldraföreningen
ordnar med fika till barn och vuxna på skolstarten. Mötet enades om att
detta är en bra tradition och att det skall göras för terminsuppstarten 2014.
Josefin ansvarar för att samordna att fika finns.
Datum inbokat för bokdiskot 2014, den 17 oktober..

7.

Marknadsföring och Information

Pågår

På något sätt måste vi nå ut till fler föräldrar och marknadsföra nyttan med
föreningen.
7.1

Hemsideansvarig – saknad

7.2

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

Peter

Pågår

Jenny

Beslut togs om att ta fram ett kort informationsbrev om föräldraföreningens
ambition och syfte. Detta informationsbrev delas ut på skoluppstartsfikat
samt finns tillgängligt för utdelning vid de första föräldramötena under
hösten. Avgående föräldrarepresentanter ansvarar för att dela ut
informationen vid föräldramötet.
Jenny & Peter ansvarar för att ta fram informationsbladet.
7.3

Föräldraföreningen bör representera på föräldramöten i resp klasser och
även f-klass för att markandsföra arbetet och ambitionen.

Klass- Akut

När man på föräldramöten utser klassrepresentanter bör det tydligt
informeras att klassen bör representeras på föräldraföreningsmötena MEN
det behöver inte vara klassföräldern som representerar. Andra personer
som känner engagemang kan med fördel delegeras uppgiften att
delta i arbetet med föräldraföreningen och vidarebefordra eventuell
information till övriga föräldrar.

Sofia

Närvarande på mötet (1403) representerar i alla klasser utom klass 4 och
5. För dessa båda årskurser måste någon tillse att föräldrarna informeras

repres

om föräldraföreningen.
Sofia tillser att samtliga årskurser har någon som tar ansvar för
informationen om föräldraföreningen.
8

Övrigt
-

9

Nästa möte och aktiviteter

4.1

Nästa möte bokades till den 25/9 kl 18.00
Möte 2 bokades till den 13/11 kl 18
Bokdisco bokat till 17/10

Vid tangenterna
Peter Svärd

