Högelidsskolans föräldraförening GF-6
Styrelsemötesprotokoll 130305
Närvarande:
Anne-Marie Svantesson sekreterare, Mats Blom kassör, Marita Pettersson
förälder, Karin Bergkvist förälder, Johan Östlund rektor, Anneli Ringblom
ledamot, Lotta Lundin valberedningen, Lotta Nyman valberedningen, Elenor
Kastenman lärare lågstadiet, Anna K Andersson ordförande, Anna Andersson
ledamot, Ulrika Persson lärare mellanstadiet.
Frånvarande:
Anna Abrahamsson ledamot.
Mötet öppnas
Godkännande av dagordningen
Presentation av nya representanter
Föregående protokoll
Kassarapport
Rapport från kassör 16274:39. 167 medlemmar har betalat.
Rapport från lärarrepresentanter inkl fritids och rektor
Lågstadiet - protokollet från skolans skyddsrond är på gång. Avspärrningar
kring maskinerna i träslöjden är på gång.
Skolan har ett samarbete med Panncentralen angående skapande skola.
Tävling angående nytt namn till Nolskogens område pågår.
Mellanstadiet – En fråga från eleverna om Föräldraföreningen kan sponsra med
bollar och hopprep.
Ansökan om pengar till klass resa för fyrorna kommer.
Fritids – har börjat erbjuda lärarledd läxhjälp på Bryggan och Piren.
Rektorn – lekledare Adam Willig finns ute på samtliga raster. Man samlas på
”Mullekullen”. Det är frivilligt deltagande. Upplevs positivt både av barnen och
lärarna. Det kommer att utökas med en vuxen som deltar vid lagsporter på
rasterna.

130313 är det Öppet hus kl 17:30 på Högelidsskolan. Inbjudan har gått ut till
alla elever. Information hålls i Cafeterian. Föräldraföreningen kommer att delta.
Återkoppling från Skolinspektionen har ej kommit ännu men man har börjat
jobba med det särskilda stödet.
Ny likabehandlingsplan är på gång.
Niorna jobbar med en logotype för Högelidsskolan.
Planeringen inför sommaravslutningen är på gång. Troligen blir avslutningen på
torsdagen på Jubileumsteatern. Man delar på avslutningen så f-3 är först, sen 4-6
och sist 7-9.
Rektorn skriver veckobrev till lärarna varje vecka. Brev till eleverna skrivs 2-3
gånger per termin.
Aktuellt
Anna K Andersson och Anna Andersson har varit på möte med den tvärpolitiska
samverkansgruppen som reder i skolaornas framtid i Mariestad. De visar här på
mötet den Power Point presentation som grundskolechef Katarina Lindberg
visade då. I slutet av april är nästa möte och man skall då prata om
verksamhetsnära frågor. Nytt möte med Katarina Lindberg är planerat.
Valberedningen informerar om att de ej har fått något namn till styrelsen ännu.
Ber om hjälp från alla i styrelsen.
Årsmötet kommer att ske 130423 Skolan kommer då och informerar. Mats fixar
kallelsen. Planeringsmöte inför Årsmötet för enbart styrelsen hålls 130319 kl
18.30 hos Anna ordförande.
Fixar dag i vår? Anneli R och Anna Andersson tillsammans med Viktoria
Thunborg jobbar med detta.
Verksamhetsplan 2013/2014 – prioriteringslisran?
Verksamhetsplan skrivs 130319.
Prioriteringslistan ses över och justeras.
Övriga frågor
Fråga kommer upp om vem som får ordna Disco på skolan för andra klasser?
Sexorna har gjort detta tidigare och på så vis kunnat få ihop pengar till skolresa.
Rektorn tar det med personalgruppen och sedan med eleverna.

Är det möjligt att Föräldraföreningen ordnar med Bio under våren? Mats kollar
detta med Jan Fridell.
Nästa möte
130324 Årsmöte.
Mötet avslutas
Ordförande Anna K Andersson

Sekreterare Anne-Marie Svantesson

_________________________

__________________________

