Protokoll Lövhagens föräldraförening 110929
Närvarande: Caroline Nylander ordf, Annelie Ringblom, Claes Pettersson, Anna
Andersson, Karina Andersson lärarrep låg, Anne-Marie Svantesson, Alma Svantesson,
Tina Roos klassförälder 6B, Anette Holmberg klassförälder 6B, Lotta Gustafsson
klassförälder 4, Lena Hedberg fritidsrep, Matti Hilli, Anna Andersson.
§ 11. Vice Ordförande Claes Pettersson öppnar mötet.
§ 12. Uppföljning av föregående protokoll.
•

Trafiksituationen – Yvonne Käll har varit i kontakt med trafikplaneraren Eva
Berdenius ang trafik och parkeringssituationen på skolan och väntar på svar från
henne med tydliga direktiv om vad som gäller.

•

Öppet Hus är framflyttat till 22/10 kl 9-12

§ 13. Rapport från kassören. Just nu finns det ca 8500 kr i kassan men den fylls på
dagligen då det ramlar in fler medlemsavgifter. Matti har ordnat med internetbank till
högstadiets föräldraförening och undrar om det är ok att han fixar internetbank till vår
föräldraförening också. Mötet beslutar att han kan ordna med detta.
§ 14. 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.

•

Karina Andersson lämnar in en ansökan från eleverna om att få lite mer
uteleksaker så som bollar och hopprep. Mötet beslutar att lärarna får i uppdrag
att köpa in de uteleksaker som eleverna önskar upp till en kostnad av max 3000
kr.

•

Karina informerar om att det nu är beslutat att de ska få lite hjälp med att få
ordning på framför allt biblioteket. 2 ALU-jobbare börjar på måndag.

§ 15. Hemsidan. Caroline Nylander har uppdaterat vår del på hemsidan med korrekta
telefonnummer och kontaktpersoner i styrelsen. Matti Hilli har tagit nya bilder på skolan
samt börjat byta ut dem på hemsidan. Till nästa möte ska hemsidan vara ”färdig”. Dvs det
ska finnas nya bilder, protokollen ska vara på plats. Adressen är www.hogelidsskolanff.se

§ 16. Aktuellt.
•

Öppet Hus 22/10 kl 9-12. Diskussion ang om en av sexorna ska ta hand om fikat
på öppet hus dagen då det florerat en del rykten om det. Föräldraföreningen
tycker att det vore bäst om föräldraföreningarna tar hand om det så det inte
bara är en klass som får ta del av pengarna utan hela skolan. Claes får i uppdrag
att beställa 1000 muffins och fixa med kaffe och servetter. Den 18/10 kl 18.30
ska styrelsen i föräldraföreningen tillsammans med högstadiets
föräldraförening ha ett extra möte ang detta för att planera dagen.

•

John Hedins stiftelse. Caroline skriver ihop en ansökan och skickar in. Sista dag
för ansökan är 15/10.

§ 17. Övriga frågor.
•

I fortsättningen är det viktigt att alla kommer i tid till mötena och att man
meddelar om man ej kan närvara. Detta gäller styrelser ffa. Anna kommer att
försöka sätta svarkvitto på mail till styrelsen för att veta att alla har fått
information.

§ 18. Nästa ordinarie möte den 24/11 kl 18.30 i cafeterian på nya högstadiedelen. Extra
styrelsemöte den 18/10 kl 18.30 på samma plats.
§ 19. Vice Ordförande Claes Pettersson tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vice Ordförande Claes Pettersson
-----------------------------------------

Sekreterare Anna Andersson
---------------------------------------------

