Protokoll föräldrarföreningsmöte 2014-09-23
Närvarande
Therese Larsson (rep. klass 3)
Staffan Hugemark (rep. klass 5)
Merrick Tabor (rep. Klass 1)
Johanna Arling(rep. klass 2)
Jeanette Bergqvist (rep. klass 4)
Peter Svärd
Jenny Svärd (rep. Klass 3)
Ordförande hälsade välkomna
Jenny kollar upp med rektorn vilka som är klassrepresentanter för åk 6 och med läraren för
förskoleklass vilka som är representanter för förskoleklass.

1. Klassrepresentantens roll och ansvar
Klassrepresentanten ansvarar för att informera resten av klassen om information från
föräldrarföreningsmöten och annan information som behöver spridas. Se lista sist i protokollet med
vad som behöver informeras om just nu.
Klassrepresentanterna fångar även upp frågeställningar, synpunkter och förslag från klassen och för
fram dem till föräldraföreningen.
Det är viktigt att någon representant från varje klass försöker komma på varje möte.

2. Klassaktiviteter
Följande klassaktiviteter är fördelade på klasserna:
Åk 1 – Ispolning
Åk 2 – Skolavslutarfika
Åk 3 – Eventuellt fika på Öppet hus – Jenny kollar med rektorn om lämplig aktivitet för 3:orna i det
fall Öppet hus inte funkar eller är lämpligt
Åk 4 – Skolavslutarfest
Åk 5 – Skoldisco (våren)
Åk 6 – ingen aktivitet
Det ska finnas en pärm med information till de som ska ordna skolavslutarfesten. Staffan hör med
Veronika om var den är och ser till att den kommer till fyrans klassrepresentanter.

3. Roller och ansvar i föräldrarföreningen
Hemsidan ligger just nu nere – Peter kollar med Åsa Trouin (kassör) om hemsidan är betald.
Antalet medlemmar har dalat kraftigt det senaste året och är nu uppe i drygt 40 st. Vi behöver
marknadsföra föreningen mer. Jenny tar fram en sida med kort info om föreningen och

kontonummer m m som skickas till klassrepresentanterna som sedan printar ut och lägger i barnens
lådor eller delar ut.
Följande poster finns i föräldrarföreningen:
Ordförande: Peter Svärd
Kassör: Vakant (Åsa Trouin sedan hösten 2013) Johanna kollar med Åsa om hon kan tänka sig att vara
kassör till årsmötet i Q1.
Ledamot: Jeanette Bergquist
Suppleant: Staffan Hugemark
Valberedning: Vakant (Peter letar efter kandidater)
Aktiva i kommunens samverkansgrupp och har kvartalsmöten med rektorn: Jenny och Therese
Hemsideansvarig behövs. Staffan kollar upp möjlighet och Johanna kollar om hennes man kan ta
detta ansvar.

4. Aktiviteter föräldrarföreningen
Bokdisco hålls den 17:e oktober. Johanna ansvarar för samordningen av discot och fördelar ansvaret.
Klassrepresentanterna skickar ut information om bokdiscot till föräldrarna i klassen och ber om
frivilliga som kan vara med under kvällens två pass: kl 17-19.15 (discot börjar 18) och kl 19.15-21.
Rommeresan – Staffan kan ansvara för resan om den hålls annan dag än den 23/1. Vill gärna att
någon annan är med och hjälper till för att kunna hantera Rommeresorna framöver. Jenny och
Therese kollar datumet med rektorn.

5. Möten med rektorn
Möten kommer att hållas kvartalsvis med rektorn. Till en början med två representanter från
föräldrarföreningen. Rektorn kan sedan bjudas in till föräldrarföreningsmöten också.
Klassrepresentanterna skickar ut information till föräldrarna i klassen att de kan lyfta frågor till
föräldrarföreningen som de vill att föreningen tar upp med skolledningen och ansvarar sedan även
för att vidarebefordra information ifrån möten med skolledningen till föräldrarna.
Jenny mailar rapporten från skolinspektionen till klassrepresentanterna.
Mötet bestämde att följande frågor som ska tas upp med Eva på kommande möte, 2 oktober är:
- Uppföljning av skolinspektionens granskning
- Strategi för information till föräldrar, bland annat om resultat nationella prov
- Skärmtak på gården (hur komma vidare med detta?)
- Skyddsombud och kontroll av skolgården (t ex stege till taket)
- Har kostnaden för skolmaten ändrats/minskat?
- Ventilationen i skolan – när gjordes senaste kontroll och vad var resultatet? Vilka ev åtgärder har
eller kommer att vidtas?

- Planer på uppfräschning av lokalerna?
- Datum studiedag i januari? (Rommeresan)
- Önskemål om typ av böcker till bokdiscot

6. Kommande möten:
13/11 kl 18.30
15/1 kl 18.30
5/3 kl 18.30 (årsmöte)
21/5 kl 18.30

Sammanfattning av vad klassrepresentanterna behöver informera föräldrarna om i
nuläget:
- Information från föräldrarföreningsmöten och annan information från föräldrarföreningen
- Att föräldrarna kan lyfta frågor till föräldrarföreningen som de vill att föreningen tar upp med
skolledningen
- Information om bokdiscot och ber om frivilliga till kvällen
- Printar ut och lägger delar ut lapp om föräldrarföreningen

