Högelidsskolans föräldraförening GF-6 140128

Närvarande: Pär Löving, Lena Hedberg (fritids), Charlotte Lundin (valberedning), Lotta
Nyman (valberedning), Jessica Annerqvist, Margareta Sjöholm (lärare), Mats Blom (kassör),
Viktoria Thunborg, Ingemar träningsskolan och Anna Andersson (sekreterare)

§ 1. Mötet öppnas
§2. Presentation av nya representanter
§3. Föregående protokoll
-

Diskussion ang. tidigare protokoll

§4. Kassarapport; 13 585,39 :- 119 familjer betalande. Inte fått eller betalt faktura från
Oxen el Life saver, annars betalt inkommande fakturor
§5. Rapport från lärarrepresentant inklusive fritids och rektor:
-

rektor Johan hemma februari ut;

-

Vid pulkaåkning önskas att hjälm är på under skoltid och fritidstid. Detta gäller
även om elever kommer till skolan efter skoltid.

-

”däck” kring samtliga brunnar, lyktstolpar som skydd vid pulkaåkning; Ronny Söder
vaktmästare kollar detta.

-

Skicka pengar till Kovakaj; kan föräldraföreningen vara med. Styrelse bordlägger
frågan.

-

Lärarrepresentanter Tackar för godis och fruktkorg till julavslutning

-

Förfrågan om föräldraföreningen kan hjälpa till med spolning av is

-

Utvecklingssamtal pågår

•

Camilla Herlin arbetar som resurs i 4:or och i klass 5B.

§6. Aktuellt
-

Viktoria informerar: Träff med tjänstemän och politiker angående skolorna på
västra sidan av Mariestad

-

Viktoria informerar: Info från och om skolinspektionen

-

Förfrågan och uppdatering från Valberedning. Styrelsens nuvarande ordförande och
sekreterare avgår samt en person från valberedning. Valberedning önskar förslag till
personer som vill engagera sig i föräldraföreningen. Margareta Sjöholm diskuterar
med kollegor om att informera om styrelseuppdrag och engagemang i
föräldraföreningen i veckans brev, svar skickas till Lotta eller Charlotte.

-

Föräldraföreningens Årsmötet- hur och vad? Planerat till den 8/4 kl. 18:30.
Föreläsning beslutas att kollas upp, ev nätmobbing. Kallelsen? Söka pengar från
Lions eller Röda korset? Styrelsen träffas för vidare diskussion.

-

Spolning av is på skolan? Föräldraföreningen anser sig inte kunna ta på sig detta
uppdrag, utan grupp av föräldrar önskas i klasserna, där engagemang och kunskap
finns. Kallelse/intresseanmälan skickas ut till föräldrar/familjer.

-

Skriftlig ansökan om klassresa önskas från 4:orna till kassör.

§7. Verksamhetsplan 2014/2015-prioriteringslistan?
-

Styrelse träffas för skrivelse av verksamhetsplan.

§8. Övriga frågor; profilering om föräldraföreningen. Info om arbetet. Mer löpande
kortfattad info från föräldraföreningen till hemmen.
§9. Nästa möte: 4/3 kl. 18:30
§ 10. Möte avslutas

Mariestad 2014-01-28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anna Andersson, ordf.

Anna Andersson, sekr.

