Protokoll FF GF-6
2014-10-07

Protokoll möte FF GF-6
Möte Högelidsskolans Föräldraförening GF-6 den 7 oktober 2014
Närvarande:
Närvarande:
Viktoria Thunborg (ordförande)
Veronica Thorold
Roger Selmosson (rektor)
Ann-Sofie Andersson
Lillemor Olsson Frisk (mellanstadiet)
Lena Hedberg (fritids)
Iréne Johansson (lågstadiet) Anneli Werjestam (lågstadiet)
Karin Bergkvist
Mats Blom (kassör)
Per Löfving (sekreterare)
§ 1 Mötet öppnas
Viktoria hälsar alla välkomna.
§ 2 Godkännande av dagordning
§ 3 Presentation av nya representanter
§ 4 Föregående protokoll
Viktoria sammanfattade förra mötets protokoll.
§ 5 Kassarapport
Mats berättade att det på föreningens konto finns 7138,59 kr.
§ 6 Rapport från rektor
Roger har varit i kontakt med kommunen angående brandpost inför isspolning i vinter. Den
närmaste ska finnas på gaveln på stora byggnaden vid Bergsgatan, men det är fortfarande
osäkert om var den finns.
En plan om diskriminering och kränkande behandling har tagits fram och Roger har börjat
presentera detta i förskoleklasser och lågstadiet.
Den 26:e oktober slutar Roger sin rektorstjänst på skolan. Tillfällig efterträdare blir Björn
Lindgren och från och med 1 januari 2015 blir Sofia Zander Nilsson ny rektor. Hon arbetar för
tillfället på Östbyskolan i Lidköping.
Roger informerande om att fruktstunden i klasserna inte kommer att vara kvar. Barnen får ha
med frukt men det är inget som kommer stå skriftligt på veckobreven. Förskoleklass och
fritids kommer att få frukt.
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§ 7 Rapport från lågstadiet
Anneli framförde ett tack för de nya målningarna på skolgården. När det gäller ansökan till
John Hedins stiftelse kom förslaget på ett författarbesök upp, men de tyckte även att
föräldraföreningen fick bestämma ett bra område att söka till. Frågan om bidrag från
föräldraföreningen till julpyssel togs upp. Det ska tas upp närmare vid nästa möte men enligt
föreningen är det något som kan ges bidrag till.
§ 8 Rapport från mellanstadiet
Lillemor framförde önskemål att kingrutan vid mellanstadiet behöver fyllas i. Det finns
önskemål om ett bollplank och ett fotbollsmål, gärna vid gräsmattan innan idrottsplatsen.
Detta område är väldigt sankt, därför tar Viktoria kontakt med Magnus Persson på kommunen
för att ev. hjälpa till med fyllnad. Förslaget kom upp att Vadsbogymnasiets elever kan hjälpa
till att bygga, och material kan ev. sponsras av någon byggfirma.
Eleverna var lite oroliga över att de i fortsättningen inte skulle få ha med godis till deras
filmvisningar som de har ibland. I så fall undrade dem om föräldraföreningen skulle kunna
sponsra till detta någon gång per termin. Frågan ska tas upp på föräldramötet men vi kom
fram till att det i så fall kunde räknas som enstaka tillfälle och då skulle det vara ok för
eleverna att ta med eget godis.
§ 9 Rapport från fritids
Lena informerade om att det har varit ett fritidsråd. De framförde önskemål om en
motorikbana i skogen.
§ 10 Aktuellt och på gång
Mats har bokat jubileumsteatern på Karlsholme till skolavslutningen, för alla klasser, torsdag
e-m 11 juni 2015. Roger noterade att det måste ansökas om ett tillstånd för att inte ha
avslutningen på fredag.
Vid föräldramötet för mellanstadiet 9/10 kl 18.00 kommer Mats och Viktoria vara med och
informera om föräldraföreningen. Vid föräldramötet för lågstadiet 23/10 kl 18.30 kommer Per
och Viktoria vara med och informera. Informationslappar med inbetalningskort skickas med
lärarna som delar ut i klasserna. Det är viktigt att 2 representanter från varje klass väljs till
föräldraföreningen under föräldramötet. De ska skriftligt anmälas till Carina Andersson, lärare
på lågstadiet.
En nyhet för i år är att det ska bildas en isspolningsgrupp. Det kommer att vara samordnande
av föräldraföreningen till en början. Intresserade kan anmäla sig till Viktoria senast vecka 44.
Vi diskuterade mörkerkvällen som vi vill ska ha ett annat upplägg för i år. Alla 1:or (28 st) och
alla 4:or (46 st) med föräldrar ska bli inbjudna, någon kväll i november (förslagsvis efter den
18:e)

Protokoll FF GF-6
2014-10-07

Viktoria kontaktar Patrik från NTF som kan hålla i information med lite lekar och frågesport
inomhus, och samtidigt kan siktsträcka och reflex/tipspromenad hållas utomhus. Per och Mats
är ansvariga för reflex/tipspromenad. Mörkerkvällen är obligatorisk så därför kan det bli
kompensation på lektionstid.
Ansökan till John Hedins stiftelse beslöt föräldraföreningen ska vara till den planerade
mörkerkvällen. Mats tar hand om ansökan.
§ 11 Övriga frågor
Mats har varit i kontakt med kommunen angående trafiksituationen utanför skolan. Han
visade en planerad ombyggnad av cykelbanor och parkeringar vid skolan. På torsdag, 9/10,
kommer en representant från kommunen studera trafiksituationen utanför skolan 07.45.
§ 12 Nästa möte
Nästa möte 18:e november kl 18.30.
§ 13 Mötet avslutas
Viktoria avslutade mötet och passade på att tacka Roger för den här tiden och önska honom
lycka till på nästa arbete.
Ann-Sofie Andersson_
Vid protokollet

