Högelidsskolans föräldraförening GF-9 2014-03-04

Närvarande: Lena Hedberg (fritids), Susanne Andersson (lärare åk 3), Mats Blom (kassör),
Jessica Annerqvist (ledamot styrelsen) Anna Andersson (ordf.), Viktoria Thunborg (v.ordf.)
Per Löfving (förälder), Karin Engström (sekr. Högelidsskolans FF 7-9), Caroline SöderblomJarefjäll (ordf. Högelidsskolans FF 7-9), Charlotte Fredriksson (v. ordf. Högelidsskolans FF
7-9), Anna Andersson (sekr.)

§1. Extramöte med Högelidsskolans FF 7-9+ skolan gällande gästföreläsare
2/4 besöks Högelidsskolan av gästföreläsare Håkan Wetterö
Kl. 15.30–18.15 sker föreläsning med skolans lärare. Wetterö kontaktar rektor Roger
Selmosen angående planering av utbildningsdag.
Kl. 18.30–20.30 sker föreläsning för skolans föräldrar. Inbjudna föräldrar och samtliga
lärare på Hela högelidsskolan GF-9, inbjudan går även till elever i årskurs 6 i skolor
tillhörande högelidsskolans rektorsområde/upptagningsområde.
BUN är informerad om föreläsningen samt sektorchef och grundskolechef är inbjudna till
föreläsningen.
För mer info om föreläsare Håkan Wetterö se www.uppbilda.se
Lions gav bidrag på 2000 kr för föreläsningen med villkor att inbjudan skulle gå ut till
samtliga föräldrar i hela Mariestads kommun att få delta. Föräldraföreningen kommer att
tacka nej till dessa pengar med motivering platsbrist och lokalsvårigheter för samtliga
föräldrar.
Pris för föreläsningen är 7000 kr+ moms som delas mellan skolan och föräldraföreningarna.
För Högelidsskolan GF-6 innebär det 2000kr i kostnad.
Anna Andersson kontaktar TSL för möjlig medverkan.
Års 6 erbjuds att ordna fika på föreläsningskvällen.
Anna Anderson köper muggar till kvällen och undersöker om Oxen kan sponsra med kaffe
och te.
Per Löfving skriver ut 700 inbjudningsblanketter och överlämnar till skolan. Skolan
distribuerar sedan dessa lappar vidare till hemmen fredag v.12.
Mats Blom ordnar med blomma till föreläsare.

§2. Fritids Lena informerar om att elever beträder friidrottsplan på och efter skoltid; Mats
Blom pratar med Maif om detta i morgon.
Skolan planerar att ha en gammaldags skoldag under våren, efter önskemål från eleverna.
Detta planeras att ha vart 3:e år.
Johan, rektor är sjukskriven april ut och Roger Selmosson är tf. rektor till dess.

§3. Kassarapport: 13 585,39 kr.

§4. Årsmöte 2/4 kl. 18 i matsalen på högstadiet.
Mats Blom gör inbjudning till årsmöte för överlämning till skolan senast imorgon. Denna
inbjudning skickas ut i hemmen på fredag.

§5. Förslag till nästkommande styrelse: att efter varje styrelsemöte/föräldraföreningsmöte
skriva sammanfattning kortfattat för överlämning till skolan. Denna sammanfattning sätts
upp på skolan som information till föräldrar.

Ordf Anna Andersson

sekr Anna Anderson
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