Protokoll Lövhagens föräldraförening 111124
Närvarande: Caroline Nylander ordf, Annelie Ringblom, Anna Andersson, Tina Roos,
Anette Holmberg Jenvén, Lotta Gustafsson, Lena Hedberg, Matti Hilli, Anna Andersson,
Mats Blom, Michael Jansson, Anna Olofsson, Ann Dahlberg, Karin Bergqvist, Annelie
Gustafsson, Hanna Larsson, Elin Bäcklund, Camilla Pärleborn, Ulrica Persson
§ 20. Ordförande Caroline Nylander öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 21. Uppföljning av föregående protokoll.
•

Trafiksituationen – Camilla Pärleborn som arbetar i kommunen med bla
trafikplanering ska försöka hjälpa till med trafiksituationen runt skolan. Hon
kontaktar Yvonne Käll när hon är tillbaka efter sin sjukskrivning. Det finns många
önskemål om fler avsläppningsplatser vid lågstadiet och att hela trafiksituationen
rätas upp med hjälp av skyltar. Föräldraföreningen påtalar att det är övre
parkeringsplatsen som gäller vid lämning och hämtning till och från skola/fritis.
Skulle en ”gåbuss” kunna lösa några problem?

•

Kan ett ”blinkljus” likt det vid ICA oxen vara ett led i att förbättra trafiksituationen?

•

”Öppet hus” genomfördes som planerat och gav föräldraföreningarna ca 3000 kr att
dela på.

•

Det har varit ett extra styrelsemöte då det behövdes ett nytt beslut om pengarna till
klasserna att köpa in nya uteleksaker för då vi hade tänkt fel vid tidigare beslut. Nu
finns det beslut om 6500 kr istället. 3000 kr räcker inte så långt nu när det är
dubbelt så många klasser som tidigare. Ett stort tack från klasserna skickas genom
lärarrepresentanterna.

•

Biblioteket är klart.

§ 22. Rapport från kassören.
Just nu finns det ca 15700 kr i kassan men den fylls på dagligen då det ramlar in fler
medlemsavgifter. Matti jobbar på att få till internetbank till föräldraföreningen men
Nordea som är vår bank är lite besvärliga i just denna fråga så Matti undrar om det är ok
att han byter bank till Swedbank som högstadiets föräldraförening har och mötet beslutar
att det är ok.
§ 23. Rapport från lärarrepresentanter
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•

önskar ett staket runt skolan så alla vet vart man får vara och inte. Detta
önskemål har intensifierats sen det varit ett par tråkiga incidenter under hösten.

•

Spolning av is då det blir vinter? Detta är inget föräldraföreningen står för utan

det har tidigare skett med hjälp av hjälpsamma föräldrar samt viss hjälp av
vaktmästaren på skolan och tidigare år har det spolats på grusfotbollsplanen.
Önskemålet om en sarg runt basketplanen så man kan spola där kvarstår.
•

Tycker att traditionen från gamla Lövhagen om att tomte och godis vid
julavslutningen är en bra idé.

•

Undrar över skrivelsen till BUN som skulle göras? Föräldraföreningen har inget
svar på detta då vi inte riktigt vet vem eller om vad som skrivelsen skulle göras
utan ber att få återkomma i frågan.
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•

Vill gärna att det blir en fotbollsplan av lilla dungen bredvid idrottsplatsen

•

Undrar om sponsring till fika vid luciafirandet? Föräldraföreningen säger nej till
detta med hänvisning till julpysslet.
Fritis

•

Önskemål om staket efter de tråkiga incidenterna under hösten
Särskolan

•

Funderar runt trafiksituationen

§ 24. Hemsidan.
Hemsidan klar! Där finns nu alla protokoll från 2010 och framåt. Även mappen som delats
ut till klassföräldrarna finns där. Adressen är www.hogelidsskolanff.se
§ 25. Aktuellt.
•

Föräldraföreningen brukar sponsra julpysslet på skolan och vill så göra även i
år. Det beslutas om att lärarna köper in material och att föräldraföreningen
hjälper till med 3500 kr

•

Föräldraföreningen brukar köpa en korg med godis och frukt till all personal i
juletid och tänker så göra även i år. Korgen kommer den 12/12 med påfyllning
den 14/12. En korg kommer finnas på lågstadiet och en på mellanstadiet, istället
för blomma till bara lärarna. Beslutar att den får kosta max 2000 kr. Anna
Andersson fixar med detta.
Caroline Nylander informerar om skolstukturutredningen och
föräldranätverket. De ska träffa Tommy Olsson, skolchef den 30/11.
Stadgerevidering är på gång. Vi måste ha ett föreningsmöte senast i februari för
att kunna genomföra revideringen.

•
•

§ 26. Övriga frågor.
•

Matti påminner om att han slutar som kassör vid nästa årsmöte och påtalar att
det inte är så betungande att vara kassör. Den som ska ta vid rekommenderas
dock att kontakta Matti för genomgång.

§ 27. Nästa möte 2/2 2012 kl 18.30 i cafeterian på Högstadiet
§ 28. Ordförande Caroline Nylander tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Ordförande Caroline Nylander

Sekreterare Anna Andersson

-----------------------------------------

---------------------------------------------

