Anteckningar

Styrelsemöte:
Tid:
Plats:

Föräldraföreningen Lindsberg
Torsdagen den 6 maj 2010, kl 18.30-20.30
Lärarrummet Mariaskolan

Närvarande
Håkan Sandstedt, ordf
Liselotte Swahnström, avg sekr
Eva Gullberg, sekr
Caroline Nylander, ordf Lövhagens föräldraförening
Madeleine Biesert-Salén, lärarrepresentant
Nina Hante, skolrepresentant
Eva Rehnberg, klassrepr
Maria Svensson, klassrepr
Mats Rydgård, Mariaskolans föräldraförening
Bengt Friberg, Mariaskolans föräldraförening

Mats hälsar välkommen!
Dagens styrelsemöte hålls på Mariaskolan, till vilken vi är inbjudna för att
få möjlighet att se på skolan. Medverkar gör Mats Rydgård och Bengt
Friberg från Mariaskolans föräldraförening.
1. Utses att justera
Eva Rehnberg
2. Föräldraföreningens framtid
På ett förmöte den 5 maj har Håkan, Mats, Carolin och Matti diskuterat hur
en framtida sammanslagning av föräldraföreningarna på Lövhagen,
Lindsberg, Mariaskolan och Österåsens skola skulle kunna ske. Förslaget är
att till hösten ordna ett kombinerat informations- och föräldramöte med alla
föreningars medlemmar inbjudna. Därefter behöver varje nuvarande
föräldraförening efter sitt nästa årsmöte lösa upp sin förening för att under
hösten 2011 kunna starta upp i en ny gemensam föräldraförening som
representeras av samtliga föreningar som gått ihop. Eftersom Mariaskolan
och Högelidsskolan går ihop redan till hösten föreslås att vi skriver ett
gemensamt välkomstbrev inför hösten som ska gå ut till alla föräldrar
tillsammans med inbetalningskort för medlemsavgiften. Båda föreningars
namn trycks på inbetalningskortet.
Beslut:
Ett gemensamt välkomstbrev för Mariaskolans och Högelidsskolans
föräldraföreningar skickas till alla föräldrar tillsammans med
inbetalningskort där båda föreningars namn är tryckt.
POSTADRESS:
Högelidsskolan
Bergsgatan 31
542 31 Mariestad

BESÖKSADRESS:
Bergsgatan 31

E-POST:
HEMSIDA:
www.hogelidsskolanff.se
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3. Trafikmiljön
Carolin har fått information från Eva Berdenius, trafikplanerare i Mariestads
kommun om att Stockholmsvägen planläggs för ombyggnation i syfte att bli
säkrare. Det planeras även för höjningar av övergångsställena både öster och
väster om rondellen utanför Högelidsskolan.
4. Avslutningsarrangemang
Niornas avslutningsfest äger rum den 8 juni på församlingshemmet i
Mariestad. En fotograf är engagerad. Kanalskolan i Töreboda kommer att
laga maten och servera. Föräldrar behövs till hjälp i disken. Eva Gullberg
och Eva Rehnberg anmäler intresse för uppgiften. Föräldraföreningen bidrar
med en summa pengar till middagen.

Sista natten med gänget, niornas gemensamma resa till Skara Sommarland,
går av stapeln på skolavslutningsdagen den 11 juni. Bussar avgår kl 15.00
och 18.00
5. Ekonomi
Diskussion sker kring hur gemensam ekonomi ska kunna komma till stånd
för Lindsbergs och Mariaskolans föräldraföreningar. Föreslås att varje
förening går in med 1 500 kr per förening till sammanslagningen i höst.

Föräldraföreningens kassa uppgår i dagsläget till ca 12 000 kr.
Beslut:
Föräldraföreningen bidrar med 3 500 kr till niornas avslutningsmiddag och
3 000 kr till åttornas Stockholmsresa. Pengar reserveras för att kunna bidra
till sjuornas lägerskola i början på terminen Dessutom sparas kassamedel till
porto för ett gemensamt utskick till alla föräldrar i höst.

Kassören får i uppdrag att beställa inbetalningskort med båda
föräldraföreningars namn tryckt på tillsammans med avgiften, 100 kr.
Inbetalningskorten ska vara klara i god tid före vecka 36, helst före
skolstarten. Håkan informerar kassören.
Kassören deltar i de ekonomiska besluten per telefon.
6. Övriga frågor
 Carolin åtar sig att kolla med kommunen om hur skolbussarna kommer
att gå till hösten.
 Carolin informerar om planering av utemiljön på Lövhagen. Vidare
diskuteras kring satsningar för både ute- och innemiljö på den nya
Högelidsskolan.

3 (3)
Styrelsemöte Föräldraföreningen Lindsberg
2010-05-06
 På föräldraföreningens årsmöte var samtliga närvarande föräldrar eniga
om att 20-grupper är det bästa för eleverna. Håkan har haft kontakt med
och fört samtal i frågan med Johan Harrysson (förvaltningschef, barnoch utbildningsförvaltningen), Hans Klingvall (grundskolechef omr
Öster) och Synneve Åberg (rektor Maria/Högelid). Samtalen har varit
positiva och det är nu klart att det blir 20-grupper.
 Liselotte Swahnström och Maria Svensson har till Folkhälsokommittén
gemensamt för vår föräldraförening och Friskis & Svettis ansökt om
pengar till ett friskvårdsprojekt.
7. Nästa möte
Nästa möte äger rum den 6 september på Mariaskolan, personalrummet.
Detta möte är ett konstituerande möte.

Vid anteckningarna

Justeras

Eva Gullberg

Eva Rehnberg

