Högelidsskolans föräldraförening GF-6 20131008
Närvarande: Anna Andersson (ordförande), Mats Blom (kassör), Ann-Sofie Andersson, Lotta
Nyman, Lena Hedberg, Elisabeth Ivarsson, Jessica Annerqvist, Jan Mastera, Eta Sjöholm,
Ulrika Persson, Johan Östlund samt Anna Andersson
§ 10 Mötet öppnas
§ 11 Godkännande av dagordning
§ 12 Föregående protokoll
§ 13 Val av protokolljusterare: Mats Blom
§ 14 Kassarapport: 15410,39:- - 4500:- (Faktura från skolan förra året från 4:an inkommer
idag på mötet). 12 st har betalt medlemsavgift för detta läsåret.
§ 15 Rapport från rektor och lärare
- Kommunens svar till skolinspektionen inkommer nu i dagarna. De återkommer från
skolinspektionen för återbesök nästa vecka pga den massiva kritik kommunen fick
under våren.
- Specialpegagog sjukskriven, högstadiets specialedagog hjälper till.
- Utvecklingssamtal pågår.
- Rutiner på morgonen uppdateras. En lärare på lågstadiet tar emot eleverna ute.
- Föräldraföreningen ger info på föräldramötet 15/10 både i aulan och går runt i
klasserna.
- Lärarna önskar att föräldraföreningen skriver lappar och sätter upp i korridorerna om
mötestider.
- Elevrådet lämnar brev om pengar till bidrag om uteleksaker.
- Diskussion om tomte till jul, vad gäller?
- Önskemål om pengar till julpyssel. Frågan bordläggs tills vidare.
- Info om ”Forskarfredag i Skövde”, samarbete med Högskolan i Skövde, Baltazar och
Dahlenium. Uppskattat bland elever och lärare.
- Fritids Piren har fortfarande problem med barn som kommer in i skolan på
eftermiddagarna, som inte går på fritids.
§ 16 ”På gång”
- Mörkerkväll NTF. Skolan ställer sig positiv för detta, eleverna kompenseras inte för
det, med extra ledighet. Obligatorisk för åk 1 och åk 4. En personal kommer till skolan
för info. All aktivitet sker utomhus. Datum: 21/11. Två grupper: 1:or kl 18 och 4:or kl
19. 75 st/grupp och pris är 1000:-/grupp. Anna frågar om grupperna kan vara lite större
än 75 pers/grupp. Inbjudningslapp skickas ut från föräldraföreningen.
- John Hedins stiftelse, måste vara inlämnad senast 15/10. Mats Blom skickar in
ansökan för bidrag till mörkerkväll. Bidrag till friskvårdsvecka.
- Föräldramöte lågstadiet 15/10. Föräldraföreningen närvarar med info. Johan Östlund,
rektor skriver ut infolappar som Anna Andersson mejlat över.
§ 17 Övriga frågor.
- Mats Blom info om att han varit i kontakt med Eva Berdenius, trafiksamordnare
gällande trafiksituationen utanför skolan. Eva kommer hit för info.

-

Föräldraföreningen uppmuntrar föräldrar till eleverna att närvara på möte.
Diskussion gällande spolning av is. Ansvaret ligger inte på föräldraföreningen,
intresseanmälan går ut till föräldrar om det finns kunniga och intresserade av detta.
En ny personal planeras för ”rastaktiviteter”.
Diskussion hur man går tillväga om man behöver komma i kontakt med elev på
dagtid. Exp, lärare, rektor, elevhälsa. (se rött infohäfte)
Vid sjukanmälan görs till exp på högstadiet tele: 755274.

§ 18 Nästa möte : 19/11 kl 18:30 Personalrummet på lågstadiet.
§ 19 Mötet avslutas
Ordförande
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-----------------------------------------------Anna Andersson

----------------------------------------Anna Andersson

Protokolljusterare
--------------------------------------------------Mats Blom

