Protokoll FF GF-6
2014-11-11

Protokoll möte FF GF-6
Extra styrelsemöte Högelidsskolans Föräldraförening GF-6 den 11 november 2014
Närvarande:
Viktoria Thunborg
Per Löfving
Jessica Annerqvist
Noor Wassen Abdul Amin
Håkan Sandstedt
§ 1 Mötet öppnas
Viktoria hälsar alla välkomna.
§ 2 Godkännande av dagordning
§ 3 Planering mörkerkväll
Mörkerkväll ska anordnas för åk 1 och åk 4. Vi har beslutat att engagera NTF i denna kväll till
en kostnad av 2000:Vi beslutar att mörkerkvällen skall vara torsdagen 27/11
Mörkerkvällen delas in i tre delar; Föreläsning, siktsträcka samt tipspromenad.
Tipspromenaden består av frågor relaterade till föreläsningen och NTF tar fram dessa frågor.
Deltagare: Totalt antal inkl. föräldrar blir ca 150 st vilket innebär 50 personer i varje grupp.
Alla ska ta med egen ficklampa.
•
•
•
•

Viktoria ansvarar för att boka aulan samt kolla med Malin angående larm.
Noor ansvarar för bil till siktsträcka.
Per ansvarar för att ta fram utkast till inbjudan inför nästa möte 18/11.
Viktoria kollar om NTF har reflexer som kan vara ”vinst” till alla barn. Reflexer
behövs även till tipspromenaden.

Funktionärer och material till respektive aktivitet:
Föreläsning:
1-2 personer som hälsar välkomna och ger information
Siktsträcka:
4 personer, varav en vid bilen och tre som går i mörkret mot bilen i olika kläder och med och
utan reflexer. Håkan medverkar helt i svart.
1 bil – Noor ansvarar för bil.
Tipspromenad:
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2 personer, en vid start och en som delar ut pris till samtliga barn.
Rättning av tipspromenad görs av respektive deltagare (facit vid slutet av banan)
Reflexer behövs för att guida i mörkret.
Tider för respektive grupp:

Klass 1 56 st
17:30-18:15 Föreläsning
18:15-18:30 Siktsträcka
18:30-19:00 Tipspromenad
Klass 4a 48 st
18:15-19:00 Föreläsning
19:00- 19:15 Siktsträcka
19:15- 19:45 Tipspromenad
Klass 4b 44 st
18:30-18:45 Siktsträcka
19:00-19:45 Föreläsning
19:45- 20:15 Tipspromenad
§ 4 Nästa möte
Nästa möte 18:e november kl 18.30.
§ 5 Mötet avslutas

Per Löfving_
Vid protokollet
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