Protokoll Lövhagens Föräldraförening 20110120
Närvarande: Claes Pettersson, Anna Olofsson, Anna Andersson, Matti Hilli, Annelie
Ringblom, Caroline Nylander Lärarrepresentant: Helena Söderberg-Hallerhed
• Mötet öppnas av ordföranden
• Genomgång av förra protokollet
inget att justera
• Kassarapport: 15500 kr
Caroline får i uppdrag att uppdatera informationsbladet som vi delar ut
tillsammans med inbetalningskortet.
2010 spenderade föräldraföreningen 30 000 kr på våra barn. Senaste
investeringen var pulkor, hjälmar, stjärtlappar och tefat.
Föräldraföreningen har inte sökt några medel från Grevilli fond för 2011.
• Lövet:
Ligger nere för tillfället. Caroline och Matti jobbar på det.
• Övrigt/Aktuellt
Fortfarande mörkt på nya parkeringsplatsen. Rektorn jobbar med detta och
tar det med byggansvariga.
Bygget är informerade om nackdelarna med att lassa och lossa byggmaterial
vid 07:45. Det blir fullkomligt kaos när detta inträffar.
De 3000 kr som elevrådet fick att förfoga över blev 200 kr till varje klass att
köpa bla bollar för.
Lärarna tackar så mycket för frukt och godiskorgen de fick till jul.
De 1500 kr som eleverna fick till julpysslet behöver justeras upp igen då de
tidigare år blivit sponsrade av en butik i stan med godis och frukt.
Friskvårdsveckan. Lärarna tycker att de fick oförtjänt dålig kritik i förra
protokollet för friskvårdsveckan. Resultatet av diskussionen blev att
föräldraföreningen ska försöka hjälpa till att anordna två dagar på
friskvårdsveckan i vår Budgeten är max 5000 kr men utgångsläget är att det
ska vara gratis. Det kommer att komma en separat kallelse till detta. Våren
friskvårdsvecka kommer vara i slutet på April eller i början på Maj. Det
mötet är onsdag 26/1 kl 18:30 på skolan. Caroline och Anna hjäls åt att
skriva ihop en kallelse som även kommer gå till klassföräldrarna.

Ventilationen på skolan är helt nedmonterad pga bygget vilket ger både
lärare och elever en dålig arbetsmiljö. Rektorn har talat med ansvariga och
de hänvisar till att man får göra så här under en kortare tid. Skulle det bli
långvarigt så får man göra en tillfällig lösning.
Det är ofta ont om maten och den kommer ofta sent. Rektorn utreder detta
vidare och Caroline tar kontakt med rektorn för att trycka på ytterligare.
Caroline har gjort en pärm till klassföräldrarna som ska följa klassen. I den
finns information om vad som förväntas av klassföräldrarna så de ser att det
inte är så farligt samt lite matnyttig information.
Vid alla föräldramöten i höst kommer styrelsen att hjälpas åtatt finnas med
och informera om föreningens verksamhet samt dela ut informationsbladet
och inbetalningskorten.
Årsmötet är preliminärt bokat till 14/4-11
• Nästa möte: 10/3-11 kl 18:30 personalrummet Lövhagen.
• Ordföranden avslutar mötet

Ordförande Caroline Nylander

Sekreterare Anna Andersson
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