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Möten
Föreningen har haft 7 protokollförda möten under verksamhetsåret, medräknat
årsmötet 2011 samt ett extra föreningsmöte den 16 februari 2012.
Detta har jobbat med
 Arrangerat och genomfört en skidresa till Sälen (till självkostnadspris)
för alla elever som ville åka med. Resan genomfördes den 19-22 januari
2012. Deltagarna, 47 personer, var nöjda med arrangemanget.
 Deltagande vid öppet hus den 22 oktober 2011. Tillsammans med
Lövhagens föräldraförening såldes fika till besökarna.
 Aktivt arbete i föräldranätverket i Mariestad för att främja elevernas och
deras familjers intressen i pågående skollokalutredningen
 Arbetat till förmån att få behålla fritidsledartjänsten vid Högelidsskolan
 En arbetsgrupp har arbetat med översyn av föräldraföreningens stadgar i
syfte att förtydliga och modernisera dem. Detta har också gjorts i
samband med att föräldraföreningen ska besluta om ett nytt namn.
 Arbetat med att få en god yttre miljö och en säker trafikmiljö vid skolan
 Startat arbete med strävan att skapa en samsyn kring hur avvikelsen i
betygsättningen ska vara jämfört med resultatet på nationella proven.
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Föräldraföreningen anser att Mariestads tre högstadieskolor ska ha en
liknande avvikelse i sin betygssättning jämfört med resultatet på de
nationella proven.
 Tagit upp frågan om att ”skolpengen”, dvs det belopp som varje elev
genererar till sin högstadieskola per läsår borde omräknas så att beloppet
för elever med särskilda behov räknas upp.
Bidrag till aktiviteter
Under verksamhetsåret 2011-2012 har föräldraföreningen t o m mars månad inte
bidragit ekonomiskt till någon aktivitet eftersom ingen ansökan om bidrag har
inkommit. Ansökningar kan beviljas hela läsåret.

Mariestad den 13 april 2012
Föräldraföreningen Lindsberg
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Ordförande

Eva Gullberg
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