Högelidsskolans föräldraförening GF-6
Styrelsemötesprotokoll 1201016
Mötets öppnande
Närvarande:
Anna K Andersson Ordf, Maria Larsson Valberedning, Mats Blom Kassör, Jennifer Lövgren
klass- f-2c, Elisabeth Ivarsson klass- f Förskoleklass A, Angelica Seger klass- f, Viktoria
Thunborg klass- f Förskoleklass C, Veronica Thorold klass-f 2B, Annelie Ringblom ledamot,
Ulrika Persson lärarrepresentant mellanstadiet, Herman Johnsson rektor, Anne-Marie Svantesson
sekreterare, Anna Andersson ledamot, Karin Bergqvist klass-f, Susanne Andesson
lärarrepresentant lågstadiet, Lena Hedberg fritids representan.
Frånvarande:
Anna Abrahamsson, representant frånsärskolan/ träninsskolan.
Godkännande av föregående mötesprotokoll
Rapport från kassör:
Det finns 12000kr i kassan. 58st har betalat in medlemsavgiften till dags dato.
Någon representant från styrelsen har varit på alla föräldramöten ( förutom
särskolan/träningsskolan där vi ej fått någon kontakt) och informerat om föräldraföreningen och
om årsavgiften. Styrelsen ber lärarna påminna om årsavgiften i veckobladet.
Beslutas att Föräldraföreningen bidrar med 3000kr till Julpyssel.
Rapport från lärarrepresentanter:
Rektor Herman informerar om att han är kvar som rektor till jul ny rektor är ej klart ännu. Går
sedan åter som lärare.
Vikarie i klass 2C på grund av långtids sjukskriven lärare Louis.
Anställts två elevassistenter: Adam Willig i klass 1C samt Alexander Lind på Fritids Fyren.
Ulrika Persson - mellanstadiet informerar om att man beslutat om att vårens skolavslutning
kommer att ske stadium vis.
Beslutats om att mobiler skall ligga i väskan avstängda under skoldagen.
Bekymmer med Sparkcyklar som förvaras i kapprum och som nyttjas inne i korridoren. Samt att
man skall ha hjälm. Rektor skriver ett brev till föräldrar angående regler för mobiler och
användandet av sparkcyklar.
Behövs utfyllnad av mark, Anna K Andersson och rektor tar detta med Magnus Persson på
underhåll på tekniska.
Susanne Andersson – lågstadiet informerar om att man beslutat om att vårens skolavslutning
kommer att ske stadium vis.
Önskemål om att få hjälp med färg för att måla en ”Hundra orm” ute på skolgården för att
användas både på raster och i undervisningen.
Önskemål om att få bidrag till Julpyssel. Förslag kommer upp om att skolan kan be om att
eleverna tar med sig överblivna pysselsaker hemifrån.

Lena Hedberg –fritids informerar om problemet med sparkcykel åkande inne samt att elever som
gått hem för dagen återkommer och leker på skolgården. Fritids har mycket barn som är inskrivna.
Rektor skriver ett brev till föräldrar angående detta.
Efterfrågar skyltning om att cykelåkning/mopedåkning förbjudet på skolgården. Rektor kollar upp
detta.
Särskolan/Träningsskolan – ingen representan. Lärare Susann Andersson kollar med lärarna i
särskolan/träningsskolan angående representant.
Aktuellt:
NTF Petra Hansson är inbjuden för att presentera förslag på ”Mörker visning” .
Förslaget är en ”Sikt sträcka” där man har en bil som står still med ljuset på. Man påvisar med
hjälp av statister hur hel och halvljus samt färg på klädsel och med och utan reflexer hur väl man
syns. Parallellt med detta informerar NTF om cykelhjälmar, bilbarnstolar, reflexer mm. Detta tar
1timma totalt gruppen växlar med information inne och ute. Max 80personer per grupp. Kostnad
2000kr per timma. Detta koncept är på gång på fler skolor i kommunen.
(Låg och mellanstadiet samt särskolan/träningsskolan är sammanlagt 340 elever.)
Petra informerar om att man gjort en mätning angående cykelhjälmsanvändning. Mariestad ligger
lågt. Petra mailar över resultaten.
Förslaget från Föräldraföreningen är att man låter detta med ”Mörker visning” bli ett
återkommande koncept varje höst för elever och föräldrar i 1:an och 4:an. Anneli Ringblom tar
upp förslaget med NTF och återkommer.
Skolavslutningen kommer att bli stadiumsvis
Från Föräldranätverket har det ej hörts något mer.
Ansökan till John Hedins stiftelse är inskickat.
Ansökan till Grevilli fond skall vara inne i slutet på december 2012. Använder samma skrivelse.
Webansvarig – Morgan Seger är på förslag.
Julmarknad – lärarrepresentant Ulrika meddelar att lärarna vill avvakta med detta i år.
Övriga frågor:
Trafiksituationen vid skolan. Rektorn har idag mailat Eva Berdenius angående trafiksituationen
vid skolan.
Viktoria Thunborg har sett att man kan söka EU pengar till skolgårdar. Hon kollar vidare på detta.
Nästa möte:
Tisdagen 121120 kl: 18.30 i personalrummet på lågstadiet
Mötet avslutas
Ordförande Anna K Andersson

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

Sekreterare Anne-Marie Svantesson

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

