Protokoll FF GF-6
2014-09-02

Protokoll möte FF GF-6
Möte Högelidsskolans Föräldraförening GF-6 den 5 maj 2014

Närvarande:
Viktoria Thunborg
Jessica Annerqvist
Ingemar Andersson
Maria Larsson
Per Löfving

Veronica Thorold
Ann-Sofie Andersson
Anneli Werjestam
Lillemor Olsson Frisk
Rogher Selmosson
Mats Blom
Noor Wassen Abdul Amin
Lena Hedberg

§1 Mötets öppnande
Viktoria Thunborg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes

§3 Presentation av nya representanter
Presentationsrunda

§4 Föregående protokoll
Viktoria läste upp föregående mötes protokoll samt sammanfattade viktiga punkter

§5 Protokolljusterare
Beslut fattas att ingen justerare behövs

§6 Kassarapport
Mats presenterar föreningens saldo:
Saldo per 2014-09-02: 7138,59 SEK
samt utgifter:
Glass vid skolstart: 1856,80 SEK
Bris
500 SEK
Håkan Wetterö, föredrag
1875 SEK

§7 Rapport från rektor, lärarrepresentanter och fritidsrepresentanter
Rogher Selmosson informerar:
• Ny lärare har börjat, Hilda Winklycke, klasslärare i 1A.
• Åk 4 har fått ny lärare, Sussie
• Ny resurs är tillsatt i åk 2-3, Malin Andersson
• Ny idrottslärare, Ingemar och Carola
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Personal på fritids:
o Lena, Ingrid, Carola, Birgitta, Jimmy, Cornelia (from mitten
september)
Elevassistenter:
o Gerd 4-6, Katarina F-3 samt Gunilla
Plan för diskriminering och kränkande behandling pågår
o Främjande återstår
o Förebyggande insatser, trygghetsvanding ihop med elevrådet
Påbörjat arbete i åk3 där det är få tjejer i 3A, två elever har bytt klass
varav en tjej. Innebär 3 tjejer i klass 3A samt 10 tjejer i klass 3B

Lågstadiet informerar:
• Föräldramöte 23/10 kl. 18.30
• Färg finns kvar till bla ”King-rutor” mm aktivitet planeras se §8
Mellanstadiet informerar:
• Föräldramöte 9/10 kl. 18.00
• Vill ha hjälp med att anordna en ”skolskog” med motorikbana. Flera
förslag finns vart och hur den ska anordnas. Finns även frågor kring
vad man får göra. Mellanstadiet återkommer om detta inför
vårterminen.
Fritids informerar:
• Nya öppettider, numera öppnar fritids kl. 6.00 vid behov.
• Det finns fyra fritidsavdelningar varav två har stora barngrupper, 40-50
barn/grupp.

§8 Aktuellt och ”på gång”
Fixardag:
• Då det finns färg kvar till ”King-rutor” hagar, alfabet på skolgården beslutas
det att det ska anordnas en ”fixardag” söndagen 21/9 kl. 11.00. Inbjudan
sker via Facebookgruppen och via inbjudningslappar som skickas med barnen
hem. Lärare ska ta fram skiss på skolgården och markera ut var och vad dom
vill ha målat. Liknande har gjorts på skolan i Hova och vi kollar om det finns
möjlighet att få veta hur dom gjort.
Föräldramöten:
• På de kommande föräldramötena skall det medverka två representanter per
möte från Föräldraföreningen:
o På Mellanstadiets möte representerar Noor, Mats och eventuellt
Håkan.
o På Lågstadiets möte representerar Viktoria och Per
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Informationslappar med inbetalningskort ska delas ut på respektive
föräldramöte, Per ansvarar för att skriva ut dessa.
Mörkerkväll:
• Mörkerkvällen är för åk 1 och 4
• Viktoria kontaktar NTF och se om de kan erbjuda nytt upplägg än förra
året, ber dem ta fram förslag för genomförande.
• Mats kontaktar den UF-företagare som var populär förra året för att se
om det finns möjlighet för han att ställa upp även i år.
Isspolargrupp:
• Mats Friman samt Jonas Harald har anmält intresse för att medverka i
isspolargruppen som ska se till att is spolas i vinter.
• Information om isspolargruppen skall tas upp på respektive
föräldramöte för att se om det finns fler som kan tänkas hjälpa till.
• Rogher Selmosson tar reda på vart närmsta brandpost finns, slangen
som ska användas är 100m. Rogher återkopplar till Viktoria.
Ansökan till J Hedins stiftelse:
• Stiftelsen ger bidrag till föreningsverksamhet och förslag på
användning av bidrag är:
o Mörkerkväll
o Skolskog
o Författarbesök
o Kändisföreläsare
• Sista ansökningsdag är 15/10

§9 Övriga frågor
Malin i valberedningen skall läggas till i maillistan.
Admin för FB-gruppen skall ändras, Per kontaktar Facebook.
Trafiksituationen är fortfarande inte bra:
• Bilar kör på tomgång
• Köer
• Rogher informerar om att han inväntar besked från kommunen ang. lösning

§10 Nästa möte
Nästa möte tär 7 oktober kl. 18.30 i lärarrummet lågstadiet

§11 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Per Löfving_________
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