Anteckningar

Styrelsemöte:
Tid:
Plats:

Föräldraföreningen Lindsberg
Onsdagen den 12 januari 2010, kl 18.30-20.15
Lärarrummet Mariaskolan

Närvarande
Håkan Sandstedt, ordf
Eva Gullberg, sekr
Matti Hilli, kassör
Maria Svensson, 8b
Ingela Görrel, 7b, 9d
Ann-Christin Werner, 7b
Ann-Sofie Isgren, 8c
Anders Appel, 7c
Veronica Vikström, 7e
Maria Jerenvik, 8d
Eva Rehnberg, 8a
Mats Jande, 9e
Synneve Åberg, rektor
Nina Hante, fritidspedagog
Bodil Nilsson, studie- o yrkesvägledare
Johan Harrysson, chef barn- och utbildningsförvaltningen

Håkan hälsar välkommen!
1. Utses att justera
Maria Svensson
2. Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkänns.
3. Föregående mötes protokoll
Ordförande går igenom föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till
handlingarna.
4. Återrapporter
 Rektor redogör för insatta åtgärder för att få skolmiljön lugn och
harmonisk igen. Skolan har fått ökade resurser med en 50 procents
tjänst. Tillsammans med två befintliga resurser (25 % + 25 %) har en ny
grupp skapats (”Mariagruppen”). Gruppen startade den 11 januari med 3
elever som har fått personliga scheman. Överlag känns det som de två
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första dagarna har varit lugna och bra. Föräldraföreningen ber om
omedelbar rapportering om situationen blir sämre igen.
 Johan Harrysson redogör för arbetet med flytten tillbaka till
Högelidsskolan. Yngve Panzar jobbar 40 procent med planering och
verkställande av flytten. Vad gäller skolbygget så hålls tidplanen. Rektor
föreslår att bjuda in Yngve till ett kommande möte för att informera om
flytten. Skolchefen föreslår att föräldraföreningens medlemmar får en
visning av de nya lokalerna.
 Skolchefen redogör för anledningar till Mariestads mycket dåliga
resultat i senaste skolrankingen. Tyvärr har fel statistikmaterial vad
gäller lärartätheten inlämnats, men därutöver var även måluppfyllelsen
(betygen) väldigt låg. Yngve Panzar har haft i uppdrag att utreda
resultatet. Utredningen är klar och ska nu gås igenom och analyseras.
Utifrån analysen planerar kommunen att lägga upp en framtida strategi.
 Angående kritiken mot skolmaten som har blivit sämre och inte alltid
räcker till har rektor kontaktat kostchefen via e-post. Svaret blev endast
att man var medveten om den försämrade situationen. Ordförande
kommer nu att kontakta kostchefen och bjuda in henne till nästa möte.
Förslag ges om önskemål av ett bättre salladsbord. För att eliminera
kostnader och öka kvaliteten kan man också arbeta med hur stort svinnet
av skolmaten är.
5. Information från rektor
 En friluftsdag med olika aktiviteter genomförs den 21 januari i samband
med att skidresan genomförs.
 Lärarna jobbar nu med Lgr 11 (den nya läroplanen för grundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet)
 Efter att ha tagit upp frågan i utvecklingssamtal med samtliga lärare är
det nu bestämt att man börjar läsåret 2011/2012 med åldershomogena
arbetslag.
 Arbetet med den nya visionen fortgår.
 Skolchefen inflikar att det kommer att bli en allmän namntävling om
nytt namn på Högelidsskolan. Namntävlingen kommer att läggas ut på
kommunens webbplats under februari månad.
6. Information från fritidsledaren
 Nina delar ut och redogör för planering av projektet med hälsofrämjande
skolutveckling. En sammanställning med tider och aktiviteter per klass
presenteras. Projektet kommer att genomföras på tid för idrott samt en
del andra lektioner.
 En skoldansgrupp (arbetsgrupp) har bildats och föreslår, som det ser ut
nu, att man gärna vill ha en bal för eleverna i årskurs 7-9, där alla skolor
inbjuds att delta. Eleverna önskar att den blir någon gång under våren.
Nina deltar vid nästa möte i arbetsgruppen.
 Tillsammans med Nina arbetar just nu en praktikant, Fredrik.
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7. Information från ordförande
 Kort information ges om skidresan. Avresa kl 04.00 torsdag den 20
januari och återkomst söndag kväll den 23 januari, ca kl 22.00. Tre lärare
och 10 föräldrar åker med.
 Fråga angående rastvakter tas upp. Att vara rastvakt ingår i lärarnas
arbetsuppgifter. Ordförande föreslår att man sätter upp ett
rastvaktsschema som lärarna signerar efter fullgjort pass. Rektor åtar sig
att se till att alla rastvaktspass förläggs när eleverna har rast samt ser till
att rastvaktsscheman upprättas. Förslag ges att dessa scheman även
anslås för eleverna.
 Lärartätheten vid kommunens skolor är markant högre än vid friskolor.
En viss oro finns därför att detta ska påverka lärartätheten inom
Mariestads kommun. Skolchefen bemöter detta med att det inte finns
några planer på att dra ner antalet lärare inom kommunen.
 Fråga om varför man inte tillsätter en vikarie för fritidsledaren under
sjukdom och annan frånvaro tas upp.
 Ett varmt tack riktas till skolchefen för kuvert och porto vid höstens
utskick till alla föräldrar.
8. Ekonomi
Aktuellt saldo för dagen är ca 23 000 kr. Utöver dessa finns 10 000 kr för
det hälsofrämjande skolutvecklingsprojektet. I jämförelse med förra året
samma tid ligger vi runt 8 500 kr plus. Antalet medlemmar ligger kvar på
161 st. Överföringen av medel från gamla Mariaskolans föräldraförening
ingår inte i saldot (ca 2 450 kr). Webbplatsen är betald.
9. Övriga frågor
 Bodil, studie- och yrkesvägledare, informerar om att målsman inte längre
behöver skriva under valblanketterna för val till gymnasieprogram.
Numera skriver eleverna själva på. Hon uppmanar alla föräldrar till att
engagera sig i och vara delaktiga i sina barns val.
 Frågan ang värmen i skolan har blivit bortglömd. Dock upplevs det vara
varmare i skolan nu, men endast några skoldagar har förflutit på
terminen. Rektor tar upp frågan med vaktmästaren.
 Ansökan om bidrag från John Hedins stiftelse beviljades inte. Som skäl
angavs främst den finansiella krisen. Inga föräldraföreningar har fått
bidrag.
 Ansökan om bidrag från Grevillis fond har skickats in.
 En redogörelse ges för hur det hälsofrämjande skolutvecklingsprojektet
ska genomföras
 Dragplåster eller inslag till årsmötet diskuteras och förslag ges att
förlägga mötet till nya Högelidsskolan inklusive en visning av skolan.
 Våga se – att bry sig. (Folkhälsorådet i Mariestads kommun, Annika
Johansson) har tidigare velat komma till oss för få styrelsens synpunkter
på vad föräldrar vill ha istället för ”Våga se – bry sig” som erbjuds till
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föräldrar i klass 6. Frågan bordläggs till nästa möte. Annika bjuds in till
nästa möte för att delge oss sina frågor om intresse fortfarande finns.
 Fråga tas upp angående problem med skolbussarnas anpassning till
schemana. Rektor får i uppdrag att se på detta.
10. Nästa möte och mötesplanering för våren 2011
Nästa möte äger rum den 6 april kl 18.30 på Mariaskolan och är även ett
förberedande styrelsemöte.

Årsmöte planeras till den 27 april kl 19.00 på nya Högelidsskolan. Johan
Harrysson medverkar och bjuder även in Yngve Panzar.
Styrelsemöte 18 maj på Mariaskolan (om behov finns)

Vid anteckningarna

Justeras

Eva Gullberg

Maria Svensson

