Protokoll möte FF GF-6 20170207
Närvarande:

§ 1 Per öppnade mötet
§ 2 Dagordningen godkändes
§ 3 Föregående protokoll
Per gick igenom föregående protokoll.
Föräldraföreningen har köpt in bollar och fotbollsnät till låg- och mellanstadiet. Mörkerkvällen
genomfördes och det blev lyckat. Isen i Krontorp spolades så att det kunde användas när det var
kallt. Nu har det påbörjats spolning igen.
§ 4 Kassarapport
I kassan finns 11 101,89 kr. Det är 129 betalande medlemmar vilket är bra. Det har varit utgifter
för uteleksaker, mörkerkvällen, julpyssel och julkorgar till personalen.
§ 5 Rapport från rektor
Det var ingen rektor närkvarande. Ewa Öberg som är nuvarande rektor var på semester. Henrik
Gullberg är biträdande rektor tills ny biträdande rektor tillträds.
§ 6 Rapport från lågstadiets representanter
Ellinor framförde tack för julkorgarna. Det var även med i tidningen som Dagens Ros.
Det framkom önskemål om att föreningens mötestider ska sättas upp i alla kapprum. Det skulle
även vara bra om mötesprotollen kunde läggas upp på Hub:en.
Förskoleklasser, åk 1 och 2 har haft projektet Skapande skola tillsammans med en konstnär.
Utställning kommer att vara på Gamla stadshuset lördagen 18/2 då föräldrar och elever är
välkomna.
Information om skolskogen. Erik Randén från kommunen har informerat att det kommer att ske
under året med hjälp av Arbetsmarknadsenheten. Det som planerats är bl.a. hinderbana,
löparspår och gångstråk. En pulkabacke kommer att bli i samband med den nya förskola som
kommer att byggas i det nybyggda området. Det kommer att ske mycket sprängning nära skolan
och tung trafik.

§ 7 Rapport från mellanstadiets representanter
Det fanns ingen representant från mellanstadiet.
§ 8 Rapport från fritids representanter
Lena framförde ett tack för fotbollsnäten. Det planeras för kommande sportlov. Det blir bl.a.
aktiviteter i stora gymnastiksalen och skridskoåkning. Det planeras för kommande
förskoleklasser som antagligen blir en stor grupp. Det är fortsatt problem med plats i matsalen
och lärarna vill att föreningen lyfter fram problemet. Mats ska maila politiker och meddela TSL.
Per ska kontakta någon annan inom kommunen angående detta problem.
§ 9 Aktiviteter under vårterminen
Det diskuterades filmdag med popcorn och ev dryck som föreningen kan sponsra med. Det
framkom även önskemål och ett musikframträdande eller annat uppträdande. Gladiatorn Hero
föreläser om mobbning och det är också ett förslag. Vi skulle alla fundera och ta fram förslag till
någon aktivitet tills nästa träff.
§ 10 Övriga frågor
5:orna har slagits ihop till en stor klass för att man skulle kunna dela upp i mindre grupper med
fler lärarresurser. Det framkom dock att det oftast är en stor, stökig grupp med dålig arbetsro.
Ellinor skulle framföra detta problem till mellanstadiet.
Nytt möte blir tisdagen den 7/3 kl 18.30.
§ 11 Mötet avslutas

