Anteckningar

Styrelsemöte:
Tid:
Plats:

Föräldraföreningen Lindsberg
Onsdagen den 6 april 2011, kl 18.30-20.30
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
Maria Jerenvik, 8d
Eva Rehnberg, 8a
Mats Jande, 9e
Charlotte Fredriksson, 8c
Synneve Åberg, rektor
Madeleine Biesert-Salén, lärarrepresentant
Torbjörn Wentzel, lärarrepresentant
Nina Hante, fritidspedagog
Ann-Christine Gustafsson, kostchef

Håkan hälsar välkommen!
1. Utses att justera
Eva Rehnberg
2. Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkänns.
3. Föregående mötes protokoll
Ordförande går igenom föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till
handlingarna.
4. Skolmaten
Kostchef Anne-Christine Gustafsson har bjudits in till dagens möte för
att prata om skolmaten som det senaste året har fått mycket klagomål. Vi
får information om hur centralköket jobbar och om vilka orsakerna
skulle kunna vara. Följande tas upp:
 Organisationsproblem och personalomsättning
POSTADRESS:
Högelidsskolan
Bergsgatan 31
542 31 Mariestad
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 Maten lagas nu från grunden vilket är positivt men förändringen och
dess verkan behöver kommuniceras till eleverna
 Centralköket får inte alltid information om att maten inte räcker till.
 Vissa dagar serveras två rätter och då kanske den ena rätten tar slut
 Vikten av att vuxna äter tillsammans med ungdomarna är stor för då
kan man redan vid matborden diskutera vad som är bra och dåligt.
 Nya Högelidsskolan får ett eget tillagningskök
 Arbete pågår med att minska svinnet. Mätning av svinnet kommer
att göras från vecka 21.
 Frågor och diskussion kring lokalproducerad mat
 Alla föräldrar är välkomna att äta tillsammans med sina barn i
skolan en gång per läsår.
 Vecka 19 genomförs ”uppmärksamhetsveckan” som handlar om
mat och fysisk aktivitet. Bl a serveras frukost i skolan hela veckan.
Detta är ett samarbete mellan kostcheferna Östra Skaraborg och
folkhälsoplanerarna i kommunerna.
 Använd rätt begrepp, nya Högelidsskolan får en restaurang
 Önskemål förs fram om att komplettera salladsbordet med fler
grönsaker, vilket inte bör vara något problem enl kostchefen
 Föreslag att införa ett matråd med representanter från skola, elever
och föräldraföreningen (möten ca 2 ggr per termin). Eva Rehnberg
kan tänka sig att vara föräldraföreningens representant men
ytterligare en person vore bra.
 Föreslås att eleverna också hjälper till i restaurangen. Enligt
kostchefen finns inga hinder för det.
5. Profilering av nya Högelidsskolan
Ordförande tar upp att profileringen av nya Högelidsskolan är viktig. En
diskussion sker kring möjliga profileringar. Rektorn berättar att man redan
nu i arbetet med vision och planer försöker få med detta. Profilering av
ämnen kan endast ske på tid för elevens val. Förslag att jobba med skulle
kunna vara:
- Skolan får en egen restaurang där maten lagas på plats
- Sport – det är en tillgång med friidrottsområdet alldeles intill
- En vision om kunskap för framtiden där alla elever ska nå målet
godkänd eller högre. I skolan som är elevernas och lärarnas
arbetsplats ska det vara en trevlig och harmonisk miljö där alla trivs.
6. Information från rektorn
Följande information ges:
 Visionen är på remiss ytterligare en gång. Varje skolenhet ska ha en
egen vision.
 Lite om det entreprenöriella lärandet
 Antal klasser - preliminärt blir det nästa läsår 4 sjuor, 5 åttor och 5 nior
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 På måndag 11 april och tisdag 12 april ges information till föräldrar om
den nya skollagen
 Flyttplanering och packning är påbörjat
 Rastvakt - eleverna är nöjda över att det blivit bättre på rasterna.
7. Information från fritidsledaren
 David, ungdomspastor från Pingstkyrkan finns på skolan några timmar
två gånger per vecka. Han är omtyckt.
 Rektor har godkänt vikarie för fritidsledaren vid sjukdom. Just nu är det
Fredrik som tidigare har gjort 3 månaders praktik hos Nina.
Föräldraföreningen tycker detta är mycket positivt.
 Rastvakten fungerar fortfarande inte full ut men det är bättre nu. Det är
svårt att få till fungerande rastvaktsscheman. Rektor informerar att
avbockningslista inte har införts.
 Istället för avslutningsmiddag vill niorna ha en ”utspark” tillsammans
med niorna på Tunaholmskolan och Ekhamraskolan. Utsparken planeras
till den 15 april 2011 i Vadsboskolans matsal. Vänergymnasiet kommer
den dagen att stå för mat och servering. Music Factory spelar
(byggprogrammet ordnar en scen) och det kommer bli en DJ. Festen är
kl 19.00-01.00. Önskemål finns att 5-6 föräldrar hjälper till med
ordningen. Intresserade föräldrar ska höra av sig till Nina. Två vakter är
inhyrda. Kostnaden blir 60 kr per elev. Resterande medel söks från
kommunens folkhälsoplanerare, Lions och föräldraföreningarna.
 En teaterresa (obligatoriskt) för årskurs nio planeras den 11 maj. Teatern
heter ”Evigt ung” och visas i Karlstad. Nina redogör för arrangemanget.
Avfärd kl 10.00, teater kl 13.00, mat på restaurang före hemresan,
beräknad hemkomst kl 21.00. Kostnad per elev är 100 kr. Bidrag för att
kunna genomföra resan önskas från elevrådet och föräldraföreningen.
Den totala kostnaden per elev är 450 kr. Föräldraföreningen är positiv
till att sponsra resan.
 Rektor tar under denna punkten också upp frågan om bidrag till åttornas
Stockholmsresa med besök i Riksdagen, en aktivitet som
föräldraföreningen har bidragit till under många år.
Beslut
Föräldraföreningen beslutar att ge:
 3 000 kr till ”utsparken”. Pengarna ska procentuellt motsvara bidrag till
Mariaskolans nior.
 5 000 kr till niornas teaterresa till Karlstad den 11 maj
 5 000 kr till åttornas Stockholmsresa med besök i Sveriges riksdag
8. Information från ordförande
 En namntävling pågår där kommunen vill ha in förslag på namn till nya
Högelidsskolan. Föräldraföreningens styrelse tycker att Högelidsskolan
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är ett helt perfekt namn och vill gärna uppmana alla föräldrar att på
webben rösta på skolans nuvarande namn – ”Högelidsskolan”.
 Johan Harrysson och Yngve Panzar kommer båda att delta på årsmötet
den 27 april.
9. Ekonomi
Ingen ekonomisk rapport avges. Kassören bedömer att det finns ca 25 000
kr på kontot.
10.Planering av årsmöte
Det är klart att årsmötet kan förläggas till nya Högelidsskolan. Byggherren
kommer att ge oss en rundvandring. Yngve Panzar, Johan Harrysson och
Synneve Åberg kommer att delta. Yngve kommer att redogöra för flytten
och hur den går till. Inget fika planeras då det fortfarande är en
byggarbetsplats. En snabb genomgång av årsmötets innehåll görs.
11.Övriga frågor
 Ansökan om medel från Grevillis fond har avslagits.
 Projektet om hälsofrämjande skolutveckling har avslutats till en total
kostnad av 8 500 kr. Eftersom vi har lyckats att få några aktiviteter gratis
begär vi att få behålla överblivna medel i föreningen till förmån för
eleverna. En projektredovisning ska ännu göras.
 Förslag att vi beskriver Högelidsskolans fördelar på webbplatsen.
12. Nästa möte
Nästa möte är årsmöte och äger rum den 27 april kl 19.00 på nya
Högelidsskolan. Samling utanför entrén kl 18.50.

Styrelsemöte 18 maj på Mariaskolan (om behov finns)

Vid anteckningarna

Justeras

Eva Gullberg

Eva Rehnberg

