Högelidsskolans föräldraförening 7‐9
Tid: 2012-09-05 kl. 18.30-20.00
Plats: Högelidsskolan, kafeterian
Närvarande: Caroline Söderblom Jarefjäll
Matti Hilli
Ingela Kjellander
Synneve Åberg
Madeleine Biesert-Salén
Torbjörn Wentzel
Åse Widén
Veronica Vikström

sekreterare, ställföreträdande orf.
kassör
föräldrarepresentant
rektor
lärarrepresentant
lärarrepresentant
klassrepresentant
klassrepresentant

Anteckningar
1. Ingen justeringsperson utses.
2. Dagordningen godkänns.
3. Föregående mötesprotokoll gås igenom utan anmärkningar.
4. Det beslutas att styrelsen utser en ny ordförande inom styrelsen på ett konstituerande
möte. En sekreterare adjungeras till styrelsen (utan rösträtt) fram till nästa årsmöte.
5. Att uppdatera namnlistor skjuts upp till dess att alla nya i åk 7 fått information om
och möjlighet att gå med i föräldraföreningen.
6. Rektor informerar om att:
‐

Skolans informationsbroshyr är tryckt och utdelad till eleverna.

‐

Föräldraföreningens förslag till kompispris ställs in då det inte stämmer
överens med skolan likabehandlingsplan och strävan efter demokratiska
värden att ge särskilda utmärkelser för något.

‐

Utvecklingssamtal kommer att hållas under hösten.

‐

Det har varit en lugn start på terminen.

‐

Den ideella föreningen Ungdomsprojektet har 2-3 ungdomar på skolan varje
dag kl. 8.30-14.30 under hela året. Ungdomarna finns i kafeterian och i
korridorerna som stöd och kamrater till eleverna.

‐

Orienteringsdag och livsstilsdagar planerats till höstterminen.

7. Ordföranden informerar om att:
‐

Glass delats ut till alla elever vid skolstarten, sponsrat av föräldraföreningen.

‐

Föreningen ska göra sig synlig på föräldramöten och dela ut information och
inbetalningskort.

‐

Elever har genom sina föräldrar lämnat synpunkter på skolmaten och
bemötande från bespisnings- och lärarpersonal. Synpunkterna lämnas vidare
till rektor. Det beslutas i samråd med rektor att personalärenden ska gå direkt
till rektor utan att tas upp på föreningen möten.

8. Ekonomi
‐

Nya medlemmar har inte hunnit komma än. Punkten återkommer vid senare
tillfälle.

‐

Ansökan till John Hedins stiftelse ska lämnas in senast 15 oktober. Caroline
Söderblom Jarefjäll skriver förslag till ansökan och tar upp med styrelsen.

9. Nästa möte hålls den 24 oktober
10. Övriga frågor
‐

Klassrepresentanterna kommentarer de begränsade möjligheterna för vissa
barn från Lyrestad att välja buss till och från skolan, då de inte får något
busskort utan måste åka chartrade turer. Synneve tar med sig frågan till
Camilla Perleborn.

11. Mötet förklaras avslutat.

Vid anteckningarna

Caroline Söderblom Jarefjäll

