Protokoll Lövhagens föräldraförening 120321
Närvarande: Caroline Nylander ordförande, Ulrika Persson 4-6, Ann Dahlberg F-3, Lena
Hedberg fritids, Elin Bäcklund, Hanna Larsson, Maria Larsson, Annelie Ringblom, Anna
Andersson, Matti Hilli, Mikael Fransson Rektor, Anna Andersson
§ 38. Ordförande Caroline Nylander hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§ 39. Uppföljning av föregående protokoll.
•

•

Det har varit föreningsmöte där processen med stadgeändringar och namnbyte på
vår föräldraförening påbörjades. Innan nya namnet, Högelidsskolans
föräldraförening GF-6, och stadgarna börjar användas måste det vara ett årsmöte
till.
Dessvärre har hjälmarna som köptes in förra vinter inte återfunnits men Mikael
Fransson, rektor, kommer göra vad han kan för att efterlysa dessa. De kostade ändå
över 5000 kr att köpa in tillsammans med pulkor.

§ 40. Planering inför årsmötet
•
•
•
•
•
•
•

•

Årsmötet går av stapeln den 26/4 kl 18.30 i aulan på Högelidsskolan.
Vi kommer att erbjuda en föreläsning på ca 20 minuter av föräldrautbildningen
Komet. De kommer att komma med enkla tips som kan förenkla i vardagen.
Valberedningen var kallad till mötet men kunde tyvärr inte närvara men har enligt
uppgift ”koll på läget”.
Verksamhetsberättelsen har Caroline påbörjat.
Matti har kontakt med revisorerna och lämnar över räkenskaperna tre veckor innan
årsmötet.
Caroline ordnar kaffe och Annelie ordnar med fikabröd (hembakade bullar samt en
köpt småkaka)
Anna skriver ihop en inbjudan/kallelse som mailas till alla lärare som får i uppdrag
att dela ut inbjudan i sina respektive klasser senast den 12/4. Viktigt att det står
med i kallelsen/inbjudan att alla val redan är klara.
Styrelsen har ett namn till ny valberedning men fortsätter sitt sökande. Vi behöver
två namn till.

§ 41. Rapport från kassören.
•
•

Det finns 12000 kr i kassan.
Internetbank kommer att upprättas i och med att den nya kassören tillträder( Matti
slutar vid kommande årsmöte) Föreningen kommer i fortsättningen använda sig av
Swedbank.

§ 42. Hemsidan.
Är uppe och fungerar. Alla protokoll från 2011 finns där om man vill läsa dem. Caroline
och Matti ansvarar i dagsläget för att den uppdateras men from årsmötet kommer det vara
ordförande och sekreterare som har behörighet att uppdatera hemsidan. Högelidsskolans
föräldraförening finns numera också på facebook. Gå gärna in där och bli medlem i
gruppen.

§ 43. Arbetes och fixardagen.
Styrelsen beslutar att bilda en fixarkommitté. Annelie Ringblom samt Anna Andersson x2
ingår från styrelsen samt klassföräldrarna. Preliminärt datum för fixardagen är lördag
12/5. Fixarkommiten har sin första träff den 29/3 kl 18.30 i cafeterian Högelidsskolan.
Mötet beslutar att ge denna dag en budget på 2000 kr.
§ 44. Information från lärarna.
•

Önskar hjälp med lusthusen. Detta kommer att ordnas med på fixardagen

•

Förfrågan om utflyktsbidrag för F-3. Styrelsen berättar att klass 4 alltid sponsras
med pengar för en klassresa om en ansökan kommer in men alla har möjlighet att
ansöka om ett litet bidrag. Lärarrepresentanterna är inte säkra på att klass 4 lärare
är medveten om detta men kommer prata med henne om det.

•

Önskar mer plats för 4-6 eleverna att vara på utomhus. Undrar hur det går med en
ev. ny fotbollsplan? Det är ett stort projekt men kommer att finnas med i tankarna
runt fixardagen samt på prioriteringslistan.

§ 45. Information från rektorn.
•

Mikael Fransson visar ett förslag från trafiksamordnare Eva Berdenius ang.
trafiksituationen runt Högelidsskolan. Enligt förslaget kommer det bland annat att
byggas vägbulor utanför skolan. Styrelsen uppmanas att komma med synpunkter på
förslaget. Lärarna kommer också att lämna synpunkter på detsamma.

§ 46. Prioriteringslista.
Vi upprättar en prioriteringslista utifrån vad föräldrar och lärare anser vara viktigast att
åtgärda för våra elever på skolan. Trafiksituationen lyfts dock bort från listan då den redan
är påbörjad. Prioriteringslistan finns med som bilaga till protokollet. Listan kan sedan
rektor/lärare/föräldraföreningen använda som påtryckning mot kommunen och den
kommer göra det lättare för ff att veta vad man ska jobba med. Den kommer kontinuerligt
att revideras och uppdateras.
§ 47. Övriga frågor.
•

Skolmaten.
- vems är ansvaret att maten räcker till de elever som kommer sist?
- en del elever upplever att maten blivit sämre sen den började lagas på skolan och
kommer oftast hem hungriga.
- är det alltid bra med två rätter? Ofta finns det inte kvar av båda rätterna när det
sista kommer för att äta. Ska inte alla erbjudas två rätter? Synd om dem som missar
alternativen vid tex ärtsoppa. Det sägs också att en del högstadieelever äter flera
gånger om det är god mat.
-Styrelsen undrar varför inte de blivit inbjudna vid kostråd. Troligen har de bara
missats vid kallelse.
- Anna A får i uppdrag att kontakta kostchef Ann-Christine Gustafsson med dessa
synpunkter samt för att stämma av i övrigt runt matsituationen.

§ 48. Nästa möte
Årsmötet den 26/4 kl 18.30 i aulan Högelidsskolan.
§ 49. ordförande Caroline Nylander tackar för ett bra möte och avslutar mötet.

Ordförande Caroline Nylander

sekreterare Anna Andersson
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-----------------------------------------

