Anteckningar

Styrelsemöte:
Tid:
Plats:

Föräldraföreningen Lindsberg
Torsdagen den 13 oktober 2011, kl 18.30-20.00
Cafeterian, Högelidsskolan

Närvarande
Håkan Sandstedt, ordf
Eva Gullberg, sekr
Karina Andersson, 7b
Maria Jerenvik, 9c
Maria Svensson, 9b
Caroline Söderblom Jarefjäll, 7a
Veronica Wikström, 8e
Nina Hante, fritidspedagog
Synneve Åberg, rektor högstadiet

Håkan hälsar välkommen!
1. Utses att justera
Veronica Wikström
2. Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkänns.
3. Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.
4. Översyn av föreningens stadgar
Punkten utgår. Caroline meddelar att inget finns att rapportera för
närvarande. Diskussion om nytt namn på föräldraföreningen, föreslås:
”Högelidsskolans föräldraförening 7-9”.
5. Information från rektorn
Information ges om:
 Öppet hus, som kommer att hållas den 22 oktober kl 9-12. Annons
kommer i Mariestadstidningen den 14 oktober. Musikskolan underhåller
och föräldraföreningarna säljer fika. Skolan kommer att visas och ett
bildspel kommer att rulla i aulan med bilder från invigningen och
skolstarten.

POSTADRESS:
Högelidsskolan
Bergsgatan 31
542 31 Mariestad

BESÖKSADRESS:
Bergsgatan 31

E-POST:
HEMSIDA:
www.hogelidsskolanff.se
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 Utbytet i entreprenöriellt lärande. Lärare från Liverpool i England
besökte Högelidsskolan och Mariestad. Man fick se staden, skolan och
ta del av lektioner. Besöket avslutades med ett restaurangbesök som
projektet stod för. I april 2012 planeras fortsatt utbyte då lärare från
Mariestad besöker England.
 Värmen, man fryser på skolan och luften är dålig. Det är även dålig
belysning i studiehallarna. Detta betraktas som normala
inkörningsproblem och ansvariga jobbar på att lösa det snabbast möjligt.
 Avsaknad av skrivbord i bänkraderna i aulan.
 Trafikplaneringsmöte ska ske den 24 oktober.
 Prao i årskurs nio börjar nästa vecka (42).
6. Information från fritidsledaren
Information ges angående:
 Genomfört matmöte. Överlag är eleverna positiva och tycker maten är
god.
 Förslag till ändamål för ansökta medel hos John Hedins stiftelse. Vi
ansöker bl a om medel för att kunna bjuda in föreläsare till våren men
också företag o föreningar.
 Cafeterian fungerar bra och likaså pingis och biljarden. Ljudnivån känns
normal.
 Nina får hjälp av en kille som arbetstränar. Dessutom är David från
kyrkan kvar 2 timmar två gånger i veckan.
 Nina ordnar så att föräldraföreningen får ett postfack på skolan
 Nina kollar med elevrådet om föräldraföreningen kan få ta del av deras
protokoll för att fånga upp aktuella frågor.
 Önskemål om att föräldraföreningen deltar vid utdelning av glassen vid
skolstarten
7. Information från ordförande
 Föräldraföreningen arrangerar skidresan vecka 3 den 19-22 januari 2012.
Anslag sätts upp på skolan och den som vill, ansöker om att åka med.
Eleverna tar ledigt under de två skoldagar som ingår (torsdag och fredag)
och medföljande lärare tar kompledigt. Kostnad är 1 850 kr per elev
inkluderat resa, boende och liftkort . Lunch o kvällsmat ordnar man själv.
8. Ekonomi
 Kassören meddelar efter dagens möte att saldot är 14 437 kr. Från
höstterminens start har 55 stycken inbetalningar gjorts. Ekonomin är
god.
 Tjänsten ”internetbanken” har öppnats för att förenkla kassörens arbete.
Internetbanken medför ingen extra kostnad mot tidigare.
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9. Nästa möte
Nästa möte bestäms till den 26 januari kl 18.30 på Högelidsskolan.
10.Övriga frågor
 Vice ordförande har önskemål om att vi kallar alla som är med i
styrelsen till ett extra möte den 18 oktober kl 18.30. (FF låg o mellan är
då också kallade) Mötet handlar om hur vi ska lägga upp arbetet med
fikat under öppet hus. Fikat ska serveras från 2 ställen. Beslutas att vi
skickar ett mail till samtliga i vår styrelse och ber dem svara på vilka
som kan gå på mötet den 18 oktober respektive jobba under
öppethusdagen den 22 oktober.
 Föreslås att man vid skolstarten lämnar ut en lapp till samtliga elever för
att samla in alla elevers e-postadresser till föräldraföreningen. Syftet är
att klassrepresentanterna ska kunna förmedla den information och de
frågor som diskuteras och behandlas på våra möten.
 Den s k ”mariagruppen” finns kvar och behovet kvarstår.

Vid anteckningarna

Justeras

Eva Gullberg

Veronica Wikström

