Högelidsskolans föräldraförening GF-6
Styrelsemötesprotokoll 121127
Mötets öppnande
Närvarande:
Anna K Andersson ordf, Mikael Skoog träningsskolan, Mats Blom Kassör, Anna Andersson
ledamot, Karin Bergqvist klass-f, Anna Abrahamssom ledamot, Marita Pettersson klass-f,
Veronika Thorold klass-f, Annelie Ringblom ledamot, Carina Andersson lärarrepresentant,
Lena Hedberg fritids representant, Tomas Forsell revisor, Anne-Marie Svantesson sekr.
Frånvarande:
Lärarrepresentan från mellanstadiet, rektorn Herman.
Godkännande av föregående mötesprotokoll
Rapport från Kassör:
Kassarapport: 14574:39 Kr. Då är det ännu ej betalat för mörkerkväll 3000kr samt Julpyssel
3000kr.
82st har betalat in medlemsavgiften till dags dato.
Mats Blom ordnar så att lapp med påminnelse o, föräldraföreningen och inbetalningskort
lämnas ut i klasserna.
Rapport från lärarrepresentanter:
Fritids – inget.
Lågstadiet – Carina kollar upp angående hjälmar. Vinterleksaker finns.
Mellanstadiet – inget.
Träningsskolan – inget.
Aktuellt:
Vad hände med närvaron på Mörkerkvällen med NTF? Obligatoriskt? Carina tar med sig
frågan till Herman. Är detta något som Föräldraföreningen skall fortsätta med?
Ny rektor från årsskiftet - Johan Östlund.
Godis/fruktkorg till all personal på skolan lämnas ut 121210. GF-3 800kr, 4-6 600kr. Mats
Blom fixar detta.
Övriga frågor:
Magnus Persson chef på fastighetsdelen önskar få in ett underlag från lärare och rektorn
angående Hundra ormen på skolgården. Carina tar detta med Herman.
Skollokalsutredningen – Föräldranätverket har från ett Mail från Tommy Olsson. Där står att
kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om en tvärpolitisk beredningsgrupp som ska
bereda framtida lokalisering och lokalstruktur för kommunens F-6 skolor.
Tomas Forsell tar upp säkerheten i träslöjd salen. Skyddsrond sker 121129.
Trygghetsvandring med elever och lärare. Tomas mailar Herman.

Anneli Ringblom tar upp angående val av höstadie skola för eleverna i 6:an. Eleverna får bara
åka till en skola under skoltid de andra får besök på kvällstid. Anna K Andersson har mailat
rektor på Högelid och hon skall ta upp det med de andra rektorerna.
Anna Andersson tar upp om konkurensen mellan skolorna. Vad är Högelidsskolans
profession?
Lena och Birgitta har fått i uppgift att rita på hur skolgården skall se ut på framsidan av GF-3.
Finns ingen gångväg i skogen för träningsskolan. Tar med detta i ansökan till Grevilli fond.
Det har ej kommit något besked från ansökan till John Hedins ännu.
Skolmaten på GF-3. Matsalen här är inget tillagningskök. Maten räcker. Ingen variation på
frukosten. 60 barn till frukost, 3 personal. Alla äter samtidigt. 100 barn till mellis, 6 personal.
Man äter i omgångar. Fritids sköter frukost och mellis.
På mellanstadiet är det för tight om tid mellan lunch och gympa för elever i 4-5:an.
Nästa möte:
Tisdagen 29/1-13 kl:18:30 i lärarrummet på lågstadiet.
Mötet avslutas
Ordförande Anna K Andersson

Sekreterare Anne-Marie Svantesson

_________________________

_________________________

