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Alla närvarande
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Agenda

Bilaga

1. Föregående Protokoll

Protokoll fört vid
årsmöte i Föräldraföreningen HVS 20

2.

Medlemsavgift läsåret 2012-2013, 44 betalande familjer

3.

Bidragsansökan klass 5c
5c
föräldraföreningen ansökan.docx

4.

Val av ledamot till valberedningen

5.

Nuläge,
Mål
Nuvarande arbetsgrupper

6.

Diskussion, vart vill vi

7.

Nästa möte

8.

Beslut

Status

Klar Datum

Ansvarig person

1.

Klart

20130218

Anna Nerlich

I protokoll fr föregående möte saknas notering om att Kerstin
Magnusson ska ingå som ordinarie ledamot. Anna Nerlich
åtgärdar.
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2.

Hanna Hugozon och Kerstin Magnusson, skriver ett förslag till hur
en påminnelse om betalning av medlemsavgift till
föräldraföreningen.

Ej
startat

tbd

Hanna Hugozon,
Kerstin Magnusson

3.

Frågan om bidrag till enskilda klassers klassresor togs upp.
Tidigare var det så att det var femteklassare som kunde söka
bidrag vilket för något år sedan ändrades till att gälla alla årskurser.
Bidragen 100 kr/elev och för en klassresa.

Pågåen
de

20130318

Styrelsen

Om detta ska kvarstå tas beslut om på nästa möte.
Det finns möjlighet för klasser att söka bidrag genom stifelser, t ex
Lindaustiftelsen.
4.

Till ledamot av valberedningen utsågs Anna Widing.

Klart

20130218

Styrelsen

5.

Föräldraföreningen har avsatt 5000 kr till finanseringen av
skridskoisen på bollplan utanför Hässelbyhallen. Det finns en risk
för att det kommer bli dyrare än så och styrelsen fattade beslut att
hela kostnaden kommer finansieras av föräldraföreningen men att
vi gärna vill veta vilket belopp det rör sig om. Hanna kollar upp och
återkommer.

Pågåen
de

20130318

Hanns Hugozon

6.

Föräldraföreningens mål beslutades kvarstå som de är.

Klart

20130218

Styrelsen

Ej
startat

20130318

Kerstin Magnusson

Ej
startat

20130318

Anna Widing

Pågåen
de

20130301

Anna Nerlich

Klart

20130218

Björn Winström

”Arbetet i föräldraföreningen bedrivs mot den övergripande
målsättningen att stödja hemmens och skolans strävan att ge våra barn
en trygg uppväxtmiljö och en allsidig utveckling uttryckt i:





7.

Att det skall råda lugn och ro i klassrummen och hela skolan
Att föräldrar och klassrepresentanter är informerade i aktuella
frågor
Att en stabil och trygg fritidsmiljö bibehålls i Hässelby
Att stödja och bidra i skolans positiva utveckling och
förutsättningar för elevernas goda grundutbildning”

Arbetsgruppen: Rätten till näringsriktig kost
Kerstin Magnusson kontaktar Erik Sparrdal som drivit frågan för att
kolla status på vad som skett och om det finns utestående punkter
att arbeta vidare med.

8.

Arbetsgruppen: Samarbete med andra föräldraföreningar i
Hässelby.
Anna Widing kontaktar Petter Jenner som drivit frågan för att kolla
status på vad som skedd och om det finns utestående punkter att
jobba vidare med.

9.

Arbetsgruppen: Hemsida och Facebookgrupp
Anna Nerlich och Hanna Hugozon har ansvaret för att uppdatera
hemsidan med relevant information och har adminrättigheter till
detta.
Facebookgruppen: Beslut att samtliga i styrelsen ska ha
adminrättigheter och lägga ut information som är av allmänt
intresse för föräldraföreningens medlemmar.

10. Arbetsgruppen: En trafiksäker skolmiljö, som också inbegriper
andra säkerhetsfrågor än trafik.
Svante informerade om att det var ett centralt beslut av Stockholms
stad att ta bort skolpoliserna, det med hänvisning att skolpoliserna
ansågs vara utsatta för risker.
Björn Winström kommer nu ansvara för gruppen
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11. Arbetsgruppen: Uppföljning av elever och föräldrars bedömning av
skolan (s k Brukarundersökningen) samt skolledningens
åtgärdsplan

Avvakta
r

tbd

Styrelsen

Ej
startat

20130318

Hanna Hugozon,
Anna Nerlich

Klart

20130220

Anna Nerlich

Här beslutades att vi avvaktar resultatet av Brukarundersökningen
för 2013 tills vi fattar beslut om ev åtgärder.
Brukarundersökningen för 2011 bifogas protokollet.
12. Övriga frågor
13. Möte med nya rektorn ska genomföras för att gå igenom vilka
frågor han önskar föräldragruppens stöd i att driva samt även lyfta
nedan frågeställningar från föräldraföreningen.


Kan skolan hjälpa oss med enklare kommunikation till
föräldrar, t ex genom skolwebben?



Möjlighet att lägga föräldraföreningens hemsida som en
undersida till skolans hemsida?



Vad innebär egentligen underskottet av elever?



Hur kommer skolan jobba med marknadsföringen av
skolan? Varför ska elever/föräldrar välja HVS som första
alternativ?

14. Nästa möte, måndag 20130318 i Hässelby Villastads skolbibliotek.
Anna N skickar kallelse.
15.

Övrigt

Responsible person

Bifogat Brukarundersökning 2011

Kontaktuppgifter till oss alla:
Namn:
Anna Nerlich, ordf
Mårten Ek, suppleant
Svante Hedström, revisor suppleant
Hanna Hugozon, ledamot
Kerstin Magnusson, ledamot
Emma Duxbury, ledamot
Anna Samuelsson, revisor
Åsa Särnstedt, kassör
Anna Widing, ledamot
Björn Winström, suppleant

Mail:
Anna.nerlich@gmail.com
Marten.ek@telia.com
Svante.hedstrom@fastpartner.se
hanna@hugozon.se
Kerstinelisabeth@gmail.com
Emma.d@maxel.se
anna.samuelsson@ragnsells.se
a.sarnstedt@xplan.se
anna_widing@hotmail.com
Bjorn.Winstrom@roschier.com

Telefon:
073-640 95 19
070-432 49 18
070-603 43 03
0730-644 828
070-927 45 85
070-735 21 17
072-245 82 87

