Högelidsskolans föräldraförening GF-6
Styrelsemötesprotokoll 120828
Mötets öppnande
Närvarande:
Anne-Marie Svantesson, Anna K Andersson, Anna Andersson, Anneli Ringblom,
Mats Blom, Ulrika Persson lärarrepresentant, Angelica Seger klassförälder.
Frånvarande:
Godkännande av föregående mötesprotokoll
Rapport från kassör:
640 glassar beställdes. Hälften var till högstadiet vilket deras Föräldraförening betalar.
Ca 6000 kr räkning ej kommit ännu.
Ordnats med internet bank.
Dags att lämna ut information och inbetalningskort för årsavgiften.
Rapport från lärarrepresentanter:
Ulrika Persson representant från Mellanstadiet. De tackar för glassen.
Det är ett bra arbestlag på mellanstadiet. Stora klasser. Fått extra personal resurs i
fyrorna.
Inga representanter från lågstadiet, träningsskolan eller fritids finns med.
Hemsidan:
Uppdatering på hemsidan är gjord. Webbansvarig får tas upp på vid nästa möte.
Aktuellt:
Fyllnadsval till valberedningen. Lotta Nyman och Lotta Lundin väljs.
Sammanfattar skolavslutningen juni 2012 på Jubileumsteatern Karlsholme.
Alla anhöriga kom inte in i lokalen. Trångt i lokalen. Kan man göra på något annat
sätt? Förslag: dela upp stadie vis? Annan lokal?
Förslag har kommit upp om att ta hjälp av NTF och anordna tex en mörker kväll.
Förslag på att bjuda in Petra till nästa möte 121016. Anneli tar kontakt med Petra på
NTF.
Föräldranätverket - Anna Ordf. var på möte 120611. De som var där var föräldrar som
är lärare till yrket. Det som togs upp var bla att Ekhamraskolan har ansökt om att få
starta lågstadium. Skolinspektionen har ej sagt sitt ännu. Friskolor skall vara ett
komplement. Hur kan vi höja kvaliten på skolan utan att det kostar pengar. Nästa
möte är 120903 kl 18.00. Vem vill vara med?
När kommer föräldramötena för respektive klasser vara? Anna Ordf. kollar upp detta.
Någon representant från Föräldraföreningen deltar och informerar om verksamheten
samt delar ut informationslappar och inbetalningskort.

Förslag på att Föräldrapärmen som gjordes till Klassföräldrarna skall förvaras i
Klassrummen då har alla möjlighet att titta i dem. Går igenom det som finns i den.
Anneli uppdaterar informationen.
Ansökan till John Hedins stiftelse görs av Anna och Anna. Skall vara gjort senast
121015. Vad vill vi söka pengarna till? Förslag: Mer bord att spela bordet på, mål till
landbandy, bollvägg.
Julmarknad - funderingar på om det är aktuellt med Julmarknad i samband med
skolavslutningen till jul som man haft på Österåsensskola. Lärarna på mellanstadiet är
tveksamma då det är mycket jobb. Ulrika tar med frågan till förskolan och lågstadiets
lärare.
Arbetsdag?
Övriga frågor:
Anna Ordf. kollar med rektor Herman angående lärarrepresentanter.
Hur stor är barngrupperna på Fritids? Det finns 312 elever på låg och mellanstadiet.
Vad finns det för lekredskap på framsidan av fritids vid förkolan och lågstadiet?
Har skridskohjälmarna kommit till rätta?
Mats har mailat Rektor Herman angående utemiljön.
Kontakt försöker fås med Eva Berdenius på kommunen som har hand om trafiken.
Vart parkerar personalen? Önskemål om breddning av in- och utfarten vid
parkeringen vid mellanstadiet.
Barnen har 20 minuter på sig att äta mat. Hinner de äta färdigt? Ulrika tar med sig
frågan till lärarna.
6-orna undrar om de får vara fadrar? Ulrika tar med sig frågan.
Finns det möjlighet att använda sig av frivilliga i skolan tex Röda korset, far och
morföräldrar. Anna Ordf. tar upp detta med Herman.
Förfrågan från socialdemokraterna i BUN - de önskar träffa föräldraföreningarna.
Anna Ordf. kollar upp detta.
Nästa möte:
Tisdagen 121016 kl 18.30 i personalrummet på lågstadiet
Mötet avslutas
Ordförande Anna K Andersson

Sekreterare Anne-Marie Svantesson
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