Högelidsskolans föräldraförening 7-9
Tid: 2013-12-05 kl. 18:00-19:30
Plats: Cafeteria Högelidskolan
Närvarande: Caroline Söderblom Jarefjäll, Charlotte Fredriksson, Karin Engström, Madeleine
Åkesson, Linda Densborn, Caroline Nylander, AnnaKarin Malmén, Maria Lundstedt, Jenny
Asph-Israelsson, Synneve Åberg
Anteckningar
1. Till justeringsperson valdes AnnaKarin Malmén.
2. Dagordningen godkändes.
3. Genomgång av föregående mötesprotokoll av ordförande. Vi fortsätter med arbetet
med valberedningen. Angående Stockholmsresan för 8:orna är det fortfarande oklart
när den kommer att bli av.
4. Tyvärr var elevrådet inte representerade den här gången men vi fick uppgift om att de
önskar en toast maskin till cafeterian.
5. Rektorn informerade.
Det finns två stycken elevskyddsombud i varje årskull.
Lucia blir torsdag morgon istället för luciadagen då det redan var bokat från
lågstadiet. Lucia fikat är redan beställt. Synneve skickar mail till Caroline eller
Charlotte om något ytterligare skall beställas från Föräldraföreningen.
I slutet av januari kommer det vara öppet hus för blivande sjundeklassare. Dagen
kommer utföras enligt samma koncept som förra året. Det kommer också anordnas
en besöksdag då barnen får komma och vara med på någon lektion.
Ledningen arbetar mycket med åtgärder som de ålagts av Skolinspektionen vilka
också var på besök den 16:e oktober och de var då nöjda med vad de såg.
Det ryktas om att inga nya besparingar kommer att krävas under nästa år och man
fortsätter att arbeta efter lagd budget.

Det har varit kallt i skolan och de som installerat värmen har varit och inspekterat.
Synneve informerar också om att försöka göra klasserna mindre inför nästa läsår.
6. Information från ordföranden
Ordförande hade inget nytt
7. Information från barn- och utbildningsnämnden
Som nämndes i punkt 5 så kommer inga nya besparingar under nästa år. Nya rutiner
kommer att lägga ut på tjänstemännen exempelvis polisanmälan.
Caroline N driver på om skyltar som blinkar vid övergångsstället. De finns men är inte
monterade. Har också uppmärksammat den allmänna trafiksituationen kring skolan
till kommunens trafikplanerare. Ett exempel är lastbilar som backar in vid leveranser
till skolan vilket de inte får. Det finns möjlighet för dem att köra runt.
Hon har också varit på om att göra en luftmätning då luften blir dålig för stora klasser
även om det är dimensionerat för 30 elever.
8. Ekonomi
Vi har fått in 4800 kronor i nya medlemsavgifter vilket gör att vi nu har 18 610 kr i
kassan.
Vi beslutar om att vi köper in en toastmaskin men vi avvaktar inköpet tills vi får
besked om det är hanterbart i kafeterian.
9. Övriga frågor
Vem kan göra en ansökan om pengar från Föräldraföreningen? Det står inte specifikt
i stadgarna men det ska gynna så många som möjligt av skolans elever.
Fruktkorg till lärarna? Har diskuterats tidigare men det blir väldigt dyrt och vi tycker
att pengarna ska gå till eleverna.
Tips om att vi kan kontakta Katarina Lindberg om eventuellt utskick från
Föräldraföreningen med inbetalningskort och information.
Vi diskuterade kort om skolsnusket men det är inget Synneve känner igen och ingen
av övriga representanter på mötet har upplevt att barnen klagat över det. Det är dock
problem med klotter invändigt på skolan men ingen har kunnat ställas ansvarig.

10. Mötestider för vårterminen
140206 kl 18-19:30
140424 kl 18-19:30
Årsmöte 140515 kl 18-19:30
11. Mötet avslutades.
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