Anteckningar

Styrelsemöte:
Tid:
Plats:

Föräldraföreningen Lindsberg
Onsdagen den 25 januari 2012, kl 18.30-20.00
Cafeterian, Högelidsskolan

Närvarande
Håkan Sandstedt, ordf
Carolin Nylander, vice ordf, del av mötet
Eva Gullberg, sekr
Matti Hilli, kassör
Maria Jerenvik, 9c
Caroline Söderblom Jarefjäll, 7a
Eva Rehnberg, 9a
Marita Friborg, 9c
Carina Lundgren, 9e
Annika Rehnberg, elevrådsrepresentant
Nina Hante, fritidspedagog
Synneve Åberg, rektor högstadiet
Madeleine Biesert-Salén, lärarrepresentant

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. Antal medlemmar
Antalet medlemsavgifter som inkommit sedan i våras, 132 st, jämförs mot
fjolårets antal som låg på 165 stycken. I en diskussion kring minskningen
klargörs att antalet elever på högstadiet har minskat från ca 330 förra läsåret
till ca 260 detta läsår. Med den förklaringen tycker vi att vi ändå har nått ett
gott medlemsantal.
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5. Översyn av föreningens stadgar
Gruppen som utsetts att se över föreningens stadgar har i dagsläget inget att
rapportera. Vi planerar att före årsmötet ha ett kort föreningsmöte för att
besluta om nya stadgar. Diskussion förs om nytt namn och en eventuell ny
logga. Carolin Söderblom Jarefjäll tar på sig att ”spåna” lite runt en ny
logga. Tidigare namnförslag ”Högelidsskolans föräldraförening 7-9”
kvarstår.
6. Information från rektorn
Information ges om:
 Återrapporteras att värmen i skolan har blivit bättre. Nu är det
acceptabelt överallt utom i aulan. Det har istället tillkommit problem
med avloppslukt på vissa ställen i skolan. Man jobbar på att lösa
problemen.
 Branddetektorer i anslutning till duscharna har utlöst p g a varm ånga i
duschutrymmet. En lösning kan vara att flytta detektorerna och sänka
värmen i duschen.
 47 stycken skrivbord har beställts till aulan och behovet är att de blir
monterade före de nationella proven börjar.
 Alla elever i årskurs 6 som tillhör Högelidsskolans upptagningsområde
kommer att bjudas in till en informationskväll och för att se på skolan
och få möjlighet att ställa frågor. Preliminärt blir detta den 23 februari.
Det är bra om föräldraföreningen då också är på plats tycker vi.
Ordförande tipsar om att en liten eftertextannons om evenemanget vore
bra.
 Av besparingsskäl kommer teaterresan i årskurs 9 med stor sannolikhet
att läggas på is till förmån för inköp av läromedel. Föräldraföreningen
föreslår att man kollar upp om niorna istället kan få se en föreställning
av ”Good night sweet heart” som ges i regi av Mamut på Mariestads
stadsteater. Madeleine Biesert-Salén tar på sig att kolla upp angående
musikalen.
 Prao för årskurs 8 är förlagt veckorna 16-17
 Idrottsdagen i januari har flyttats till mars.
7. Information från fritidsledaren
Information ges om:
 Maten i skolan upplevs som väldigt bra
 Föräldraföreningen har nu fått ett eget postfack.
 Det är på gång att föräldraföreningen kan få ta del av elevrådets
protokoll nu när man har fått lite driv i elevrådet igen.
 Flera inkörningsproblem från skolstarten i höstas har ”satt sig” och det
känns stor skillnad den här terminen. Det är lugnt.
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8. Information från ordförande
 Skidresan till Lindvallen gick väldigt bra. Totalt åkte 47 personer (vuxna
och elever) iväg. Man hade kanonbra dagar med fint åkväder.
 Förslag på ny ordförande och sekreterare behövs till årsmötet.
9. Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god. I kassan finns runt 22 500 kronor.
10.Nästa möte - mötesplanering
Nästa möte bestäms till den 8 mars kl 18.30 i cafeterian på Högelidsskolan.
Synneve har förhinder den dagen men hon skickar sina frågor med sin
ersättare, Mikael Fransson.

Årsmötet blir den 19 april kl 19.00 med ett extra föreningsmöte kl 18.45 i
anslutning till årsmötet.
Notering efter mötets avslutande
Dagen efter mötet var avslutat fann vi att det inte går att besluta om
stadgeändring på ett förmöte till årsmötet. Därför planeras preliminärt ett
extra föreningsmöte till den 16 februari 2012.
11.Övriga frågor
 Carolin Nylander lämnar aktuell information från föräldranätverket
angående skollokalutredningen.
 Carolin Nylander informerar. Utredningen angående trafiksituationen
vid skolan fortsätter. Ett förslag är att bredda infarten vid norra
parkeringen så att bilar lätt kan mötas vid in- och utfarten. Vägbulor
kommer att byggas vid de två övergångsställena med blinkande ”herr
gåmanskyltar”. En stor del av trafiken förbi skolan kör alldeles för fort.
 Inget bidrag beviljades från John Hedins stiftelse.
 Ansökan till Grevillis fond har skickats in.
 Diskuteras kring att skapa en samsyn gällande hur avvikelsen
i betygssättning ska vara jämfört med resultatet på nationella proven på
respektive högstadieskola. Håkan anser att samtliga tre högstadieskolor
(Tuna, Ekhamra, Högelid) ska ha en liknande avvikelse i sin
betygssättning jämfört med resultatet på de nationella proven. Håkan tar
upp frågan med skolchef Tommy Olsson.

Vid anteckningarna

Justeras

Eva Gullberg

Matti Hilli

