Protokoll föräldrarföreningsmöte 23/1-2017
Närvarande:
Jenny Svärd (Ordförande)
Pernilla Svan (Sekreterare)
Anders Berg
John Rikard Jakobsson (ansvar för hemsidan)

Status ekonomi, medlemmar
Föreningen har nu 70 medlemmar och 22 587 kr på kontot.

Årsmötet
Måndag 13/3 kl 18.30 är föreslaget. Jenny mailar ut och kollar om tiden funkar för de flesta. Ett
alternativ är onsdag 15/3.
Alla ombeds att fundera över möjligheten att ta plats i styrelsen. Jenny skickar ut mail om vilka
poster som kommer vara lediga till nästa år. Ordförandeposten kommer vara ledig.
Finns ev. en frivillig person till valberedningen i förskoleklassen. Anders kollar upp det.
Finns det fler intresserade föräldrar i klasserna som vill engagera sig i föräldraföreningen? Håll utkik.
Inför varje möte borde vi skicka ut blänkare till föräldrarna och samla in eventuella frågor och
diskussionspunkter.
Planerade aktiviteter:



Jenny mailar ut och kollar om tiden för årsmötet passar de flesta.
Anders kollar med en person som tidigare sagt sig kunna ställa upp med valberedning.

Uppföljning Rommeresan




Måndag 9 januari var Rommeresan i år. 84 personer åkte med (2 bussar)
Flera familjer blev medlemmar inför resan.
Till nästa år behöver vi säkra att alla klasser får information. I år missades åk 3. Bör tas med i
checklistan.

Kommande klassaktiviteter/ansvar/status





Isspolningen är igång men vädret gör den inte riktigt stabil men när den är åkbar är det
mycket uppskattat.
Disco under våren, åk 5. (Jenny)
Skolavslutningsfest, åk 4. (Johanna)
Avslutningsfika, åk 2. (Pernilla)

FFs aktiviteter (skolstartsfika)
Föräldraföreningens medlemmar förväntas hjälpas åt att ordna skolstartsfikat.

John Rikard har eventuellt en möjlig sponsor.

Möten med kommunens tjänstemän och politiker
Jenny, John Rikard och Anders är intresserade men nätverket av representanter från övriga
föräldraföreningar i kommunen har inte fungerat sista tiden. Även kallad ”Samverkansgruppen”.
Ska vi själva boka möte med kommunens tjänstemän? Försöka väcka liv i samverkansgruppen
(nätverket)? Det finns en maillista, men tidigare samordnare, Kenneth, har inte fått någon respons på
den.
Samverkansgruppen har tidigare tagit fram ett underlag tillsammans innan mötet med
tjänstemännen. Ca 1 möte per termin. Det har varit en bra möjlighet att kunna diskutera med
kommunen om riktlinjer och prioriteringar.
Planerade aktiviteter:



Jenny kollar med Kenneth, kontaktpersonen för samverkansgruppen, om det går att få igång
engagemang i gruppen.
Om det inte nappar där är nästa steg att Anders kontaktar rektorerna på övriga skolor och
försöker få kontakt med representanter för deras föräldraföreningar. Om det blir respons där
kan frågan ställas om engagemang till samverkansgruppen. Vi får se vad vi mäktar med och
vad responsen blir.

Avrapportering från möte med skolledning och frågor att ta med till nästa möte
Nästa möte är 2 februari tillsammans med Emma Hammenstig och Matilda Persson som är tf.
rektorer.
Johanna är med. Latifa? Om fler vill vara med  ta kontakt med Johanna.












Pingisbord – marken kring pingisbordet behöver underhållas, ordnar skolan?
Toaletterna – skolan har rutiner för förbättring. Har vi hört något om det fortfarande upplevs
för ofräscht så att barn inte vill gå på toa?
Underhåll av skolans lokaler – kan vi föräldrar /föreningen) bidra till material och artiklar och
hjälpa till med t ex målning? Vad tycker skolledningen?
o Basketkorgar (repareras, bytas ut)
o Gungor (fler gungor)
o Målning av väggar inomhus
Svinn på leksakerna i boden. Samlades in en hel del på bokdiskot. Finns det lås på boden på
nätterna?
Vilka arbetsuppgifter har vaktmästaren?
o Sandning vid is på skolgården?
o Sätta upp lampor? Flera utelampor trasiga (mellan röda huset och skolan), vems
ansvar?
Rekryteringsprocessen av ny rektor?
Var gör man felanmälningar i skolan? Finns en app ”Österåker felanmälan” Tex basketkorgar
som riskerar ramla ner. Kan föräldrar anmäla där?Övriga frågor
Det finns en e-post adress till Rydbo föräldraföreningen.
Det verkar inte bli någon åk6 till hösten 2017. Just nu är 11 av 31 intresserade av att gå kvar.
Skolan ställer upp med undervisning för en åk6 oavsett hur få elever som blir kvar men inte
optimalt med för små grupper.

Information till hemsidan
www.rydboskolansff.se





Checklistan för isspolning är framtagen, ska läggas upp
Checklista för Bokdisco
Checklista för Rommeresan - obs komplettera checklistan med att säkra att alla klasser får
information. Be skolan att centralt skicka ut mail till alla?
Detta mötesprotokoll

Nästa möte
Årsmöte 13 eller 15 mars. Vi bestämmer datum via mail framöver.
Alla ombeds fundera på:



Möjlighet att ta en plats i styrelsen
Förslag på möjligheter att bidra till skolans underhåll av lokaler och material. Hur skulle man
kunna lägga upp det rent praktiskt så att det passar skolan. Frågan tas också upp med
skolledningen på nästa möte 2 februari.

