Högelidsskolans föräldraförening GF-6
Styrelsemötesprotokoll
Närvarande
Anne-Marie Svantesson sekreterare, Mats Blom kassör, Anna K Andersson Ordförande,
Elisabeth Ivarsson förälder, Marita Pettersson förälder, Ulrika Persson lärare mellanstadiet,
Hilda Vindlyck lärare träningsskolan, Johan Östlund rektor, Viktoria Thunborg förälder,
Veronica Thorold förälder, Anna Andersson ledamot, Charlotte Lundin valberedning, Anna
Abrahamsson ledamot, Lena Hedberg fritids, Susanne Andersson lärare lågstadiet.
Frånvarande
Anneli Ringblom ledamot.
Mötets öppnande
Godkännande av föregående mötesprotokoll
Från föregående protokoll
Vad kom fram vid skyddsronden 121129? Susanne Andersson kollar upp detta till nästa möte.
Rapport från kassör
Kassaraport: 16574,39 kr. Då har räkningen för mörker kvällen på 3000 kr ej kommit ännu .
160 st har betalat in medlemsavgiften. Påminnelsen om medlemsavgiften har haft effekt.
Alla klasser har möjlighet att lämna en skriftlig ansökan till Föräldraföreningen om pengar.
Rapport från lärarrepresentanter
Mellanstadiet - berättar att Skolinspektionen varit på besök idag i skolan. De träffade även
slumpvis utvalda elever. Det är ett bra arbetslag på mellanstadiet.
Elevrådet på mellanstadiet har önskat att man skall spola is på fotbollsplanen, samt se
Prioriteringslista från 120321. Förfrågan om möjlighet om bidrag till skolresa för fyrorna?
Ansökan lämnas till Föräldraföreningen. Förfrågan om hur det gick med Mörkerkvällen,
ordförande refererar från föregående möte.
Träningsskolan – inget.
Lågstadiet – Förfrågan om hur det gick med mörkerkvällen, ordförande refererar från
föregående möte. De försvunna hjälmarna har hittats. En del finns på mellanstadiet och en del
hos arbetslag B på lågstadiet. Hur många köptes in? Möjlighet att få fler? Skall skolan ha
hjälmtvång? Rektorn tar med frågan angående att måla upp en hundra orm. Lärarna tackar för
pengarna till julpyssel och frukt och godis korgen till jul. Elevrådet skriver ansökan till
föräldraföreningen angående lekgrejer att ha ute.
Fritids – Förfrågan om det är planerat en fixardag? Finns innergårdar som behöver åtgärdas.
Lena och Birgitta på fritids jobbar med skolgårds förslag, se tidigare protokoll.
Rektor – Johan Östlund presenterar sig. Började 130102. Har jobbat som skolledare sedan
2008, är sedan tidigare Yrkesvägledare. Rektorn tycker att Föräldraföreningens möte är ett bra
forum för föräldrar att kunna ställa frågor till rektorn och lärarrepresentanterna. Rektorn tar
upp att det skall finnas synnerliga själ för att han skall bevilja ledigheter utöver 10 dagar per

läsår. Tar även upp om att det är skolverket som tagit beslut om att man i trean skall ha
Nationella prov under en period på tio veckor och då beviljas inga ledigheter.
Aktuellt
Anna K Andersson och Anna Andersson rapporterar från mötet de var på precis innan jul. Det
handlade om Tvärpolitisk samverkan angående skolornas framtid i Mariestad. Det gällde låg
och mellanstadiet, nästan alla Föräldraföreningar var representerade. Man hade betygssatt
skolorna enligt prioriteringar som byggår, yta, salar, trä/syslöjd, kök, energi förbrukning,
underhåll. Man presenterade elevantalet för stunden. Man hade tittat på hur utbyggnaden av
Mariestad ser ut i förhållande till nuvarande skolor. Man ville att Föräldraföreningarna skulle
tycka till. Det finns inget nedläggningshot i dagsläget för någon skola. Gamla
skollokalutredingen skrotas. Kallelse kommer för nytt möte.
Valberedningen är representerad av Charlotte Lundin på mötet. Ny val samt fyllnadsval
behöver göras.
Vid Årsmötet föreslås att rektor Johan Östlund kommer innan mötets start och presenterar sig
och sina tankar om skolan. Årsmötet är planerat till 130423
Övriga frågor
Verksamhetsplanen och Prioriteringslistan sparas tills nästa möte.
Nästa möte
130305 kl 18:30 i lågstadiets lärarrum.
Mötet avslutas
Ordförande Anna K Andersson

Sekreterare Anne-Marie Svantesson

_________________________

_____________________________

