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Möten
Föreningen har haft 5 protokollforda möten under verksamhetsåret, medräknat
årsmötet 20 l O.

Detta har jobbat med
-

-

-

-

Arrangerat och genomfart en skidresa till Sälen (till självkostnadspris)
for alla elever som ville åka med. Resan genomfordes den 20-23 januari
2010. Deltagama var nöjda med arrangemanget.
I samarbete med skolledningen och idrottslärare på skolan har ett
friskvårdsprojekt genomfölis. Folkhälsokommitten beviljade 10 000 kr
till genomfarande av projektet. Under farsta kvmialet 2011 har elevema
fått möjlighet att prova på olika hälsofrämjande aktiviteter som dans
(bugg), boxercise, bowling och Friskis & Svettis. En projektredovisning
kon1Iller att publiceras på foreningens webbplats.
Föreningen har verkat for att få en lugn och harmonisk arbetsmiljö for
eleverna på skolan. Flera oacceptabla händelser under hösttelminen
motiverade till att skolan fick ökade resurser med motsvarande en 50
procents Uänst.
Öveliagit gamla Mariaskolans foräldraforenings medlemmar, vilka har
elever kvar på Mariaskolan under läsåret.
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-

Arbetat med frågor som :
- sko lmaten, kvaliteen och att den räcker till
- Inomhusk limatet på skolan (elever har klagat på att det är kallt)
- Skolrankingen, varför ser resultatet ut som det gör i Mariestads
kommun?

Bidrag till aktiviteter
En förutsättning föl' att vissa aktiviteter ska kunna genomföras under skolåret är att
fö räldraföreningen bidrar ekonomiskt till dessa. Under verksamhetsåret 2010-2011
har föräldraföreningen bidragit till följande aktiviteter:
- Niornas avslutningsfest den 8 juni, 3 500 kr
- Åttornas StockI101msresa, 3 000 kr
- Bussresa på friluftsdag, 3 000 kr
- Dans i bugg för samtliga årskurser, 7 000 kr (Kostnaden täcks av projektmedel)
- Boxercise för årskurs 9, I 500 kr (Kostnaden täcks av projektmedel)

Mariestad den 27 april 20 II
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