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Protokoll möte FF GF-6
Möte Högelidsskolans Föräldraförening GF-6 den 18 november 2014
Närvarande:
Närvarande:
Viktoria Thunborg (ordförande)
Veronica Thorold (ledamot)
Per Löfving (sekreterare)
Jessica Annerqvist (ledamot)
Björn Lindgren (rektor)
Mats Blom (kassör)
Lillemor Olsson Frisk (mellanstadiet)
Lena Hedberg
Iréne Johansson
Anneli Werjestam
Karin Bergkvist
Lotta Persson
Joakim Pettersson
Conny Gustafsson
Anders Klasson
Marcus Davidsson
Linda Andersson
Ida Glad
Lotta Nyman
Maria Larsson
Ingemar Andersson
Carl Larsson
Karin Bergqvist
Camilla Settergren
Maja Ohlsson
§ 1 Mötet öppnas
Viktoria hälsar alla välkomna.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes
§ 3 Presentation av nya representanter
§ 4 Föregående protokoll
Viktoria sammanfattade förra mötets protokoll.
Angående trafiksituationen som diskuterades på mötet 7 oktober så berättade nu Mats att
kommunen inte kommit på avtalat möte för att se hur trafiksituationen är kl. 8 på morgonen.
Både taxi och föräldrar upplever situationen som kaosartad.
Björn Lindgren har diskuterat detta med Katarina på kommunens samverkansförvaltning. Det
finns enligt uppgift två aktuella planer för att råda bot på kaoset. Björn fortsätter sin dialog
med kommunen.
Förslag på att föräldraföreningen ska ta fram underlag (foton osv) för att påvisa kaoset och ge
detta underlag till kommunen.
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§ 5 Kassarapport
Mats berättade att det på föreningens konto finns 14823,59 kr.
106 betalande familjer.
Föräldraföreningen har köpt julpyssel till skolen för 3000 kr
§ 6 Rapport från rektor
Björn berättar den positiva nyheten att Britt Hellkvist ska påbörja arbetet med skolskogen,
start nu. Det ska bli en lägerplats vid ”Rådjursplatsen”, där ska vindskydd byggas. Det ska bli
en promenadstig till lägerplatsen från skolan. Hinderbana ska anordnas, förslag från Björn att
engagera Dacapo i denna bana.
Resursfördelningsarbete är påbörjat för åk F-6, skolan ligger 300.000 kr back men ska trots
detta förstärka personalstyrken med en elevassistent som förhoppningsvis börjar sin
anställning inom kort. Resterande resurser ska fördelas utifrån behov och detta arbetet
beräknas vara klart inför nästa termin.
§ 7 Rapport från lågstadiet
Lågstadiet tackar för ”pysselpengarna”.
Önskemål om att datum för årets möten skall sättas upp som anslag i tamburerna.
§ 8 Rapport från mellanstadiet
Mellanstadiet tackar också för ”pysselpengarna” och meddelar att dom bokat in pysseldag
18/12 ihop med grundsärskolan.
§ 9 Rapport från fritids
Fritids önskar mer samverkan mellan fritids och lågstadiet, detta diskuterades förra veckan.
§ 10 Aktuellt och på gång
Mörkerkväll bestäms till måndagen 1/12. Björn ber att få inbjudan till sig för att förmedla
denna till respektive lärare. Mörkerkvällen är obligatorisk vilket Björn ska framföra till
lärarna och kompensationsledighet för denna kväll hanterar respektive lärare.
Björn bokar aulan för denna kväll.
1 vårdnadshavare per barn kan vara med på mörkerkvällen för att grupperna inte ska bli för
stora.
Ispolningsgruppen:
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Vattenposten är för långt bort och alternativa lösningar diksuterades, bland annat ska Viktoria
se om vi kan få dit en tankbil och markus Davidsson ska kolla med Örnarna om det finns
möjlighet att få tillgång till deras vattenbilar. Att få bort pluggen på den vattenpost som
funnits i närheten ska också kollas.
§ 11 Övriga frågor
Önskemål finns från föräldrar att få en fördjupning i ”En läsande klass”. Detta intresse finns
även från lågstadiets lärare.
§ 12 Nästa termins möten
27/1 kl. 18.30
3/3 kl. 18.30
14/4 kl. 18.30 (årsmöte)
§ 13 Mötet avslutas
Viktoria avslutade mötet och tackade för bra uppslutning.
Per Löfving_
Vid protokollet

