Högelidsskolans föräldraförening 7-9
Tid: 2013-04-03 kl. 18.30-20.00
Plats: Högelidsskolan, cafeterian
Närvarande: Caroline Söderblom Jarefjäll, ordf, sekr
Charlotte Fredriksson, vice ordf
Matti Hilli, kassör
Ingela Kjellander, föräldrarepresentant
Marie Nielsen, valberedningens ordförande
Synneve Åberg, rektor
Torbjörn Wentzel, lärarrepresentant
Caroline Nylander, klassrepresentant
Åse Widén, klassrepresentant
Anteckningar
1. Till justeringsperson utses Ingela Kjellander.
2. Godkännande av dagordning med strykning av punkt 4.
3. Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.
4. Elevrådet, Moa ordf. & Ida sekr. har stående inbjudan, men kunde inte komma idag.
Meddelar att de kommer till årsmötet.
5. Information från rektor
-

Nina är tjänstledig och har en av de tidigare ungdomscoacherna som ersättare.

-

Teater för åk 8 och 9. Samtliga elever i åk 8 och 9 ser föreställningen ”Det tar
tid att bli ung” i Tunaholmsskolan aula. Föreställningen har ett
diskussionsunderlag och en lärarhandledning som skolan använder för
diskussion före och efter föreställningen, där problem som psykisk sjukdom
och missbruk i familjen tas upp.

-

Skolinspektionens rapport innebär i stora drag brister i stöd till elever i behov
av särskilt stöd, rutiner, systematiskt kvalitetsarbete och förankring av
kunskapskrav. En del har skolan redan börjat att arbeta med annat återstår att
ta tag i.

6. Information från ordföranden

-

Föreningen har inte fått in några namn på intresserade klassrepresentanter.

-

Önskemål från några föräldrar angående förbud av mobiltelefoner under
lektionstid framförs till rektor.

-

Frivilliginsatser, ungdomar som arbetar ideellt på skolan efterfrågas av några
föräldrar. Önskemålet framförs till rektor. Om det blir aktuellt är det viktigt
med såväl facklig som politisk förankring.

-

23 maj Stockholmsresa åk 8 Ingen ansökan har inkommit.

-

Badresa till Örebro åk 7 är redan genomförd och ingen ansökan lämnades in.

7. Information från barn- och utbildningsnämnden
-

Caroline Nylander informerar om det fortsatta arbetet med att förbättra
trafiksituationen utanför skolan.

8. Ekonomi
-

Aktuell ekonomi. Föreningen har under året fått 85 inbetalningar av
medlemsavgiften mot 127 år 2012. Årskurs 9 önskar bidrag till
avslutningsmiddag så rektor och elevråd uppmanas se till att en ansökan om
ekonomiskt bidrag kommer styrelsen tillhanda i god tid.

9. Årsmötesplanering
-

Datum sätts till 16 maj kl. 18.30-20.00. Kallelse går ut den 25 april och
inkluderar valberedningens förslag till ordförande och ny styrelse.

-

Verksamhetsberättelse 2012/2013 diskuteras. Föregående
verksamhetsberättelse gås igenom och justeras. Ordföranden skriver förslag
till verksamhetsberättelse 2012/2013 och skickar via mail till övriga styrelsen
för kommentarer och ändringar. Matti Hilli lämnar färdig verksamhetsplan till
revisorerna senast den 2 maj 2013.

-

Verksamhetsplan 2013/2014 skrivs av ordföranden och skickas runt till
styrelsen för kommentarer och ändringar. Färdig verksamhetsplan går med
utskicket till årsmötet.

-

Valberedningens arbete innebär att ta fram förslag till ordförande och fyra
ledamöter.

-

Revisionsberättelse 2012/2013. Underlaget till revisorerna lämnas av Matti
Hilli, inklusive balans – och resultaträkning 2012/2013.

-

Till årsmötet köper Matti kaffe, te, mjölk, bulle och kaka för ca 30 personer.

10. Övriga frågor
-

Nästa möte är årsmötet den 16 maj.

Ordförande

Justeringsperson

Caroline Söderblom Jarefjäll

Ingela Kjellander

