Anteckningar

Styrelsemöte:
Tid:
Plats:

Föräldraföreningen Lindsberg
Torsdagen den 8 sep 2011, kl 18.30-20.00
Cafeterian, Högelidsskolan

Närvarande
Håkan Sandstedt, ordf
Caroline Nylander, vice ordf
Eva Gullberg, sekr
Matti Hilli, kassör
Anders Appel, 8c
Ingela Görrel, 8b
Eva Rehnberg, 9a
Synneve Åberg, rektor högstadiet
Madeleine Biesert-Salén, lärarrepresentant
Torbjörn Wentzel, lärarrepresentant
Mikael Fransson, rektor Särskolan

Håkan hälsar välkommen!
1. Utses att justera
Matti Hilli
2. Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkänns.
3. Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.
4. Utskick till samtliga medlemmar
Förslag till utskick till samtliga medlemmar presenteras. Förslaget revideras
med mötesdeltagarnas synpunkter och skickas ut under v 37-38.
5. Information från rektorn
Följande information ges:
 Rektorn för särskolan, Mikael Fransson presenterar sig.
 Information ges om aktiviteter på invigningsdagarna under första
skolveckan. Bland annat bjöds på tårta och glass och i grupperingar hade
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man olika samarbetsövningar. Efter två dagar av invigning övergick
undervisningen till det normala på fredagen.
Öppet hus planeras till den 22 oktober och kommer att annonseras i
tidningen. Mellanstadiets föräldraförening erbjuds att sälja fika men om
vår föräldraförening vill så delar vi på arbetsuppgiften och inkomsten.
Allt överskott kommer att gå tillbaks till eleverna.
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått en ny chef, Tommy Olsson,
som börjar den 12 september 2011.
Under vecka 39 tar lärarna emot ett studiebesök från England.
Österåsens skola har haft ett utbyte med en skola i Liverpool, ett EUprojekt där Högelidsskolan kommer med på ett hörn.
Arbete med att ta fram en trafikplan pågår. (Carolin kommer att vara
med vid markeringen av en stoppruta för taxi som ska målas på asfalten)

6. Information från fritidsledaren
Punkten utgår då Nina är frånvarande.
7. Information från ordförande
 Vi planerar att genomföra en skidresa torsdag - söndag vecka 4, 2012, i
likhet med tidigare år. Håkan kontaktar Ingemar i frågan.
8. Ekonomi
 Kassan är sedan föregående möte oförändrad. Ca 11 600 kr finns på
kontot. Glass har köpts in till skolstarten för 2 600 kr. Mötet beslutar
retroaktivt att föräldraföreningen bjöd på glassen vid skolstarten.
 Tjänsten Internetbank har ännu inte öppnats.
 Ekonomin är god och vi kommer att kunna sponsra en hel del under
kommande läsåret.
9. John Hedins stiftelse
Diskuteras olika förslag till ändamål för medel som kan sökas från John
Hedins stiftelse. Ett förslag är att jobba med Friends och en icke namngedd
programledare från TV. Synneve tar upp frågan med Nina som sedan
kontaktar sekreteraren inför ansökan.
10.Namnändring
En namnändring av föräldraföreningen Lindsberg kan inte göras före
årsmötet då det är årsmötet som beslutar om detta. Ett namnförslag att jobba
med är ”Föräldraföreningen Högelidsskolan på högstadiet”.
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11.Översyn av föreningens stadgar
En arbetsgrupp med uppgift att se över föreningens stadgar är utsedd.
Gruppen består av Caroline Nylander, Eva Rehnberg och Matti Hilli.
Inget fanns att rapportera under dagens möte så punkten återkommer
nästkommande möte. Arbetet fortsätter.
12.Övriga frågor
 Kort rapport från lärarna som säger att det känns väldigt bra att jobba på
den nya högelidsskolan. En del småsaker fattas fortfarande i t ex
klassrummen men i stort är allt jättebra. Cafeterian är ett öppet och stort
samlingsrum där både elever och lärare vistas och fikar tillsammans. Det
skapar ett positivt klimat som även har smittat av sig till
skolrestaurangen.
 Torbjörn tipsar om att de som har svårt att hålla reda på skåpsnycklar
kan köpa sig ett kombinationslås till elevskåpen.
 Vi behöver få in föräldrarepresentanterna från årskurs 7. Det är viktigt att
val görs vid föräldramötena i vecka 37. Sekreteraren gör en lapp som kan
lämnas vid föräldramötena, fyllas i och återlämnas via klassföreståndaren
till skolexpeditionen. Nina kanske kan informera om FF i klasserna?
 Hemsidan behöver uppdateras med nya bilder. Förslag ges på bilderna av
solen som eleverna gjorde under invigningsdagarna. Matti tar på sig att
uppdatera hemsidan med nya bilder.
 En ny namnskylt ska göras och placeras på nya delen av skolan eller på
glaspartiet. Den gamla skylten ska tas ner.
 Maten räckte inte under första skolveckan och det upplevdes som lite
kaos kring matlogistiken. Det är bättre nu men logistiken kan fortfarande
bli bättre. Den som kan och vill i styrelsen kan ”proväta” för att utvärdera
logistik och mat.
 En skogsdunge nordost om skolan skulle kunna bli en fotbollsplan.
Carolin jobbar med detta. I kommunens budget finns inga pengar till att
bygga en plan. Förslag ges att föräldraföreningarna tillsammans kan
hjälpa till med skogsröjningen.
 Utemiljön: Vi hade blivit lovade att få en sarg för landhockey och så att
det också går att spola is på vintern, men det finns inte pengar.Vi blev
också lovade skateboardramper men inga pengar fanns till detta heller.
Ska vi dra igång något så vi kan ordna det själva? Diskussion i gruppen.
Vi tror inte det är genomförbart på grund av EU- och säkerhetsregler.
 Föräldranätverket som verkar för skolfrågor jobbar nu för att få vara med
under hela resan i barn- och utbildningsförvaltningens arbete med att slå
ihop skolor med årskurs F-6. Föräldranätverket har bjudit in BUN för att
få information om hur tankarna går kring dessa beslut. Mikael poängterar
att ännu är inga beslut tagna.
 Förslag ges att göra företagsförlagda studiebesök för eleverna.
13. Nästa möte
Nästa möte är den 13 oktober kl 18.30 på Högelidsskolan.
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Vid anteckningarna

Justeras

Eva Gullberg

Matti Hilli.

