Protokoll Lövhagens föräldraförening 110905
Närvarande: Caroline Nylander ordf, Annelie Ringblom, Claes Pettersson, Anna
Andersson, Angelica Seger, Karina Andersson, Birgitta Karlsson, Ann Dahlberg, Yvonne
Käll.
§ 1. Ordförande Caroline Nylander öppnar mötet.
§ 2. Välkomnande av nya representanter
•
•
•

Karina Andersson lärarrepresentant från förskoleklass.
Ann Dahlberg lärarrepresentant från lågstadiet.
Birgitta Karlsson lärarrepresentant från träningsskolan.

§ 3. Uppföljning av föregående protokoll.
§ 4. Rapport från kassören. Då kassören ligger sjuk blir det ingen kassarapport.
Ordförande talar dock om att inbetalningskorten för medlemsavgiften i föräldraföreningen
kommer att delas ut på respektive klass föräldramöten.
§ 5. Rapport från lärarrepresentanter
•

Föräldramöte kommer hållas i två omgångar för lågstadiet/förskolan. Tisdag
4/10 och torsdag 6/10 kl 18.30 – 20.00 båda dagarna.
Föräldrar/vårdnadshavare kommer att bjudas in till en gemensam information i
aulan innan de går vidare till respektive klassrum. Yvonne Käll, rektor kommer
bland annat att ta upp trafiksituationen i samband med lämning och hämtning
av elever. Dagar för mellanstadiets och träningsskolans föräldramöten är inte
fastställda i dagsläget. Yvonne återkommer till Caroline så fort hon får dessa
datum.

•

Lördag 17/9 kl 9-12, planeras det för ”öppet hus” på Högelidsskolan. Annons
kommer under veckan i Mariestadstidningen. Yvonne Käll, rektor ombesörjer
detta. Föräldraföreningen får frågan om vi vill ha hand om kaffeserveringen
tillsammans med högstadiets föräldraförening för att få in lite mer pengar till
våra elever. Vår föräldraförening tycker detta är en bra idé och hänger på tåget.
Frågan till högstadiets föräldraförening kommer att tas upp på deras möte den
7/9. Claes Pettersson får i uppdrag att börja forska i det praktiska runt detta
arrangemang. Förslaget är att vi säljer kaffe/festis/bulle samt att vi kan servera
kaffe i båda matsalarna alternativt vid två långbord i cafeterian på högstadiet.

•

Parkeringssituationen. Som den är i dagsläget är den under all kritik. På
morgonen när eleverna kommer uppstår det långa köer för att man ska kunna
lämna av sina barn. Detta gäller även för taxi till träningsskolan. Yvonne Käll
funderar på hur man ska kunna lösa detta på ett smidigt sätt. Förslag från
föräldraföreningen blir att först och främst göra i ordning en riktigt skyltad
parkering för skolans personal på den nya parkeringen vid mellanstadiet då
detta skulle lätta upp situationen betydligt vid lågstadiet/träningsskolan. Tanken
är annars att avlämning och hämtning ska ske på den nya parkeringen. En
annan åtgärd för att underlätta för taxibilarna är att skylta ordentligt vilka

platser de har till förfogande. Yvonne Käll forskar vidare för att komma fram till
en bra lösning för alla parter och kommer informera vidare både på
föräldramöten och via ett utskick. Yvonne Käll och Caroline Nylander kommer
också att ta upp frågan med berörda tjänstemän samt påminna om de utlova
”fartbullorna” utanför skolan.
•

Lärare och elever har upptäckt att det saknas en del lekmaterial för att kunna
utnyttja våra skolgårdar maximalt och undrar om de kan få bidrag till tex bollar.
Föräldraföreningen uppmanar lärarrepresentanterna att ta med det tillbaka till
klasserna/elevrådet så de kan inkomma med en skriftlig ansökan.

§ 6. Hemsidan. Caroline Nylander har uppdaterat vår del på hemsidan med korrekta
telefonnummer och kontaktpersoner i styrelsen. På hemsidan kommer också alla protokoll
från föräldraföreningen att finnas. Där finns också korrekt bankgironummer till
föräldraföreningen samt den broschyr som Caroline har uppdaterat. Adressen är
www.hogelidsskolanff.se
§ 7. Aktuellt.
•

Pärmarna till klassföräldrarna. Caroline informerar om dessa som kommer att
delas ut på föräldramötena för att hjälpa klassföräldrarna i sin roll.

•

Fotbollsplan vid mellanstadiet. Enligt samtal med Lars Andersson ang
fotbollsplan vid mellanstadiet har det högsta prioritet då det kommer nya
pengar men i dagsläget är pengarna slut.

•

Lusthusen vid lågstadiet/träningsskolan. Lusthusen har inte funnit med i
tankarna vid reparation och ombyggnation av skolan men ser för bedrövliga ut
med bla utstickande spikar samt trasiga. Diskussioner om upprustning av dessa
pågår. Caroline och Yvonne hjälps åt att stöta på Yngve Pantzar samt Lars
Andersson om detta. I samband med denna diskussion kom även innergården
på lågstadiet upp. Caroline och Yvonne tar med detta också vid fortsatta
diskussioner.

•

Föräldranätverket. Caroline informerar om nätverkat som bildat mellan
Mariestads kommuns alla föräldraföreningar. Nätverkat har blivit lovade att de
ska få ta del av allt som rör skolan och finnas med hela vägen då det ska ske
förändringar inom skolan.

•

Stadgerevidering. Caroline, Matti och Eva (högstadiets föräldraförening) jobbar
med detta och återkommer lite längre fram. Det är flera saker i stadgarna som
behöver ändrar som tex namnet på vår föräldraförening.

§ 8. Övriga frågor.

•

Skateboardramperna som föräldraföreningen blivit lovad är avblåsta –
kommunen har inga pengar.
Streethockeyrinken som föräldraföreningen blivit lovad är avblåst – kommunen
har inga pengar. Föräldraföreningen jobbar på att den kanske kan bli av ändå
med hjälp av sponsorer samt eget arbete. Vi återkommer i frågan.

•

Gamla idrottshallen kommer att få nytt innertak under hösten vilket innebär att

•

den kommer vara stängd någon vecka inom en snar framtid.
•

Fritids. Upplevs rörigt vid lämning på morgonen då alla är på ett ställe. Det
uppstår kö för att kunna ”pricka av sig” bla. Kanske blir det bättre då allt nytt
”sätter sig”.

§ 9. Nästa möte 29/9 kl 18.30 i cafeterian på nya högstadiedelen
§ 10. Ordförande Caroline Nylander tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Ordförande Caroline Nylander

Sekreterare Anna Andersson

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

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

