Högelidsskolans föräldraföreningens GF-6 2013-11-19
Närvaro: Maria Larsson, Anna Andersson, Susanne Andersson, Lena Hedberg, Veronica
Thorold, ViktoriaThunborg, Jessica Annerqvist, Ann-Sofie Gustafsson, Ann-Sofie Andersson
& Anna Andersson
§ 1. Mötet öppnas av ordförande Anna Andersson och kaffe och kaka avnjuts.
§ 2. Förra protokollet. Info om att sjukskrivningen via högstadiet inte fungerar eftersom
läraren i vissa fall ringer hem och kollar varför barn inte kommit till skolan.
§ 3. Protokolljusterare, Ann-Sofie. A.
§ 4. Kassarapport från kassören: I kassan finns: 21310, 89 kr.
§ 5. Information från Lärare, rektor och fritids
- Diskussion gällande Eva Berdenius då lärare fått svara på enkät om
bilåkande/parkeringsplatser för lärare. Tidigare diskussion om cykelbana?
- Diskussion om jultomte; estetprogrammet tillfrågade. Lärarna tycker att tomte skall
komma sista dagen (då kan inte esteteleverna). Föräldraföreningen tycker att
estetprogrammet är en bra idé.
- Fråga om bidrag till julpyssel (se på gång).
- Info om barn på lågstadiet som utvisas till Bosnien/Kosovo.
- Förfrågan om inköp till rastleksaker.
- Förfrågan om hjälp att måla upp kingrutor på mellanstadiet, vaktmästaren har färg etc,
avvaktar efter planering till våren.
- 13/12 luciafirande mellanstadiet.
- 12/12 luciafirande för lågstadiet för föräldrar, 13/12 för elever.
- Fritids info om att fritidseleverna har ”elevråd”.
§ 6. På gång
- Julpyssel 3000 kr ges till låg och mellanstadiet.
- Elevrådsansökning; 3000 kr ges till elevrådet, lärarna hjälper till att fördela pengarna.
- Jul korg till lärare 1000 kr lågstadiet, 400 kr mellanstadiet. Lämnas 9/12 på skolan.
Ann-Sofie. A. ordnar detta, tar kontakt med Oxen.
- Mörkerkväll bemanning, inbjudning, info fritids. 21/11 inträffar mörkerkväll.
Bemanning diskuteras; Ann-Sofie, Victoria och Anna.
- ”Lifesaver” max 800 kr. Johan, rektor skall göra en planering tillsammans med
”Lifesaver”. Från skolan finns planering gjord preliminärt 28/11 och 29/11.
- Korridorlapp med föräldraföreningens mötestider överlämnas. Sätts upp på skolan.
- Jessica. A. har försökt att få besked om spolning av is, inte lyckats.
§ 7. Övrigt; Viktoria förhandlar pris på glass på Klings glass till höstens skolstart.
§ 8. Nästa möte 28/1 kl. 18:30 Lärarrummet på Lågstadiet Högstadiet
§ 9. Mötet avslutas.
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