Protokoll möte FF GF-6 2016-02-04
Närvarande:
Viktoria Thunborg (ordförande)
Zophia Zander Norell (rektor)
Veronica Thorold
Ann-Sofie Andersson (sekreterare)
Lillemor Olsson Frisk (mellanstadiet)
Lena Hedberg (fritids)
Rebecca Stenlund
Anne Gustafsson
Erica Williamsson
Tobias Bäck
Elenor Kastenman (lågstadiet)
Karin Bergqvist
Marcin Czernik
Per Löfving
Maja Olsson
Mats Blom (kassör)
Caroline Nylander
§ 1 Mötet öppnas
Viktoria hälsar alla välkomna.
§ 2 Godkännande av dagordning
§3 Kort presentation av mötesdeltagare.
§ 4 Föregående protokoll
Viktoria sammanfattade förra mötets protokoll.
Fortsatt problem med lampor som inte fungerar, framförallt vid Bryggan-Bojen. Många föräldrar
har hört av sig och skolan är medveten om problemet.
Fritids har tidigare tagit upp problemet med svordomar. Det finns skolor som använder sig av
nolltolerans av svordomar. Tobias fick i uppdrag att kontrollera lite mer hur det fungerar.
Det finns ett vindskydd klart i skogen. Det ska komma ut en representant från kommunen och vara
med på ett elevråd för att få höra elevernas önskemål om skolskogen.
Det diskuterades angående förskoleklassernas sammanslagning till två klasser till hösten. Det finns
för och nackdelar och Zophia tog upp att det blir mer resurser utöver med större klass och flexiblare

grupperingar. Det är skolpengen som styr och det gäller att komma fram till hur den ska användas
på bästa sätt. Det kom fram förslag om att det kanske är bättre med 2 förskoleklasser från början så
barnen slipper splittras upp så många gånger. Överlag är lärarna nöjda med det trippelsystem som
används idag. Det blir en högre lärartäthet.
Inga pengar från John Hedins fond så det blir ingen föreläsning med Håkan Wetterö. Däremot
kommer det ske en föreläsning med Friends – Schysst på nätet som föräldrar till elever i åk 5
kommer att bjudas in till. Den kommer att vara tisdagen den 23:e februari kl 19 i skolans aula. Den
är öppen för övriga intresserade men då ska man anmäla sig till rektor Zophia först. Ann-Sofie
lägger ut en inlägg om detta på facebook.
§ 5 Kassarapport
Mats berättade att det på föreningens konto finns 12 757.59 kr. Det är 113 betalande familjer till
föreningen.
§ 6 Rapport från rektor
Till fritids fyren kommer 2 utbildade fritidspedagoger att börja i vår/sommar.
I-pads kommer ges ut till åk 1 och 3. Information kommer på föräldramötet.
Det kommer att genomföras ett projekt med Högskolan Skövde i samband med användningen av Ipads.
Alla kommer att få inloggningsuppgifter till Hub där man bl.a. kan läsa veckobrev, anmäla frånvaro
och se nyheter från rektorn.
Det togs även upp problemet med vissa appar som eleverna kan ladda ner. Högstadiets FF-förening
vill att skolans nät ska kunna förbjuda dessa appar.
§ 7 Rapport från lågstadiet
Det framfördes ett tack för skridskoisen som spolats upp i Krontorp. Förskoleklasserna och fritids
hann utnyttja den innan det blev mildväder.
Det finns önskemål om uteleksaker till våren.
§ 8 Rapport från mellanstadiet
Julpysslet var mycket uppskattat. Mellanstadiet önskar uteleksaker samt skohorn till varje klass. 2
stycken innebandybollar per klass, plastbollar samt ett skohorn per klass var det som önskades. Per
Löfving kan ordna skohorn, både till låg- och mellanstadiet.
§ 9 Rapport från fritids
Ett fritidsråd är på gång. Det planeras även för sportlovet. Den 7:e mars är det studiedag och fritids
är också stängt.
§ 10 Aktuellt och på gång
Det ska planeras in ett årsmöte till våren. Om man är intresserad av att sitta i styrelsen kan man höra

av sig till Maria Larsson, ordförande i valberedningen: maria.a.larsson@mariestad.se
Viktoria kommer inte att sitta kvar som ordförande nästa år.
§ 11 Övriga frågor
Frågan om skolavslutningen kom upp. Mats ska maila till rektor Zophia om en eventuell bokning av
jubileumsteatern.
Caroline Nylander från högstadiets föräldraförening berättade att de gärna vill ha representanter till
föreningen till hösten. Viktoria ska maila 6:ans representanter eftersom det inte var någon på plats
på mötet.
§ 12 Nästa möte
Nästa möte är torsdagen den 3:e mars kl 18.30.
§ 13 Mötet avslutas

