Protokoll möte FF GF-6 20161027
Närvarande:

§ 1 Per öppnade mötet
§ 2 Dagordningen godkändes
§ 3 Föregående protokoll
Per gick igenom föregående protokoll. Det är fortsatt trångt och problem med att lösa
skolluncherna.
Kostnaden av nät till fotbollsmålen har inte kollats upp ännu, nytt försök ska göras.
Ann-Sofie har fyllt i bokstavsorm och sifferruta på skolgården. Färgen finns nu hos
Ann-Sofie istället för hos vaktmästaren.
§ 4 Kassarapport
I kassan finns ca 16 709 kr. Det är 90 betalande medlemmar. Det är mindre
betalande än förra året. Det ska skickas ut en påminnelse via Hub:en och Sophia
mailar även till lärarna.
§ 5 Rapport från rektor
Zophia informerade att det varit mycket kring den misshandel som skett på
mellanstadiet. Det har skrivits om detta på föräldraföreningens facebook-grupp och
även i Mariestads-Tidningen. Skolan har följt de rutiner som finns kring kränkande
behandling men på grund av skriverier har det lett till konsekvenser för en del lärare
och elever. Zophia uppmanade föräldraföreningen att diskutera hur vi ska använda
facebook-sidan.
Det framkom önskemål om att det ska komma ut bättre information till föräldrar och
till de berörda klasserma.
1:orna kommer att få I-pads. En föräldrer frågade om det kommer att ändras i
1:ornas grupper men det kommer det inte att göra. Mentorgrupperna kommer att
vara kvar som de är.
Det har varit ett samarbete mellan 2:or och 6:or gällande programmering som har
fungerat väldigt bra. Programmering ingår i läroplanen.
Elevrådet får ta ställning till om det ska vara en godispåse till jul. Glass vid skolstart
och lussebulle vid Lucia tycker de är ok.
§ 6 Rapport från lågstadiets representanter
Ellinor informerade om att det har varit en friskvårdsvecka med bland annat

skoljoggen, hinderbana och tipspromenad. Vecka 43 genomfördes en FN-vecka
§ 7 Rapport från mellanstadiets representanter
Det fanns ingen representant från mellanstadiet. Däremot har de mailat Per om
önskemål att få bollar till King-spel. Per ska kolla med Malin om detta.
§ 8 Rapport från fritids representanter
Vecka 44 är det höstlov och det planeras aktiviteter. Fritids är öppet förutom på
måndag.
§ 9 Planering inför höstens mörkerkväll
Viktoria har kontaktat Albin på NTF som ställer upp som föreläsare. Kostnad 2000 kr.
Viktoria ska kolla upp några andra datum, 23/11 alt 22/11 alt 16/11. Sedan
bestämmer vi mera när datum är bokat. Vi behöver vara några fler funktionärer än
tidigare. Per ska kolla med Mariestads kommun angående reflexer
§ 10 Isspolning i vinter
Det planeras isspolning vid planen vid Krontorp i vinter igen. Planen är i ordninggjord
och det finns belysning. Magnus Kindbom och några andra drar i gång vid rätt
temperatur. De skriver på facebook när det är dags och man kan anmäla sitt intresse
om man vill hjälpa till med spolning och skottning. Särskilt önskemål finns om någon
som kan ställa upp dagtid. Finns det några gamla hockeymål tas detta tacksamt
emot, även en grill som försvann förra året. Dessutom finns önskemål om en sarg
runt planen.
§ 11 Övriga frågor
Vi hade en diskussion kring inläggen på facebook. Vi beslutade att ta bort det
aktuella inlägget.
Det blir inget mer möte denna termin. Fruktkorgar ska ordnas av Per och Viktoria. Ev
bidrag till julpyssel kan skötas via mail. Det blev inget nytt datum bestämt om vårens
första möte, Per kommer att skicka ut en kallelse.
§ 12 Mötet avslutas

