Protokoll möte FF GF-6 2016-03-03
Närvarande:
Viktoria Thunborg (ordförande)
Ewa Öberg (rektor)
Veronica Thorold
Ann-Sofie Andersson (sekreterare)
Lillemor Olsson Frisk (mellanstadiet)
Lena Hedberg (fritids)
Rebecca Stenlund
Anne Gustafsson
Elenor Kastenman (lågstadiet)
Maja Ohlsson
Mats Blom (kassör)
Maria Larsson
Linda Andersson
Emelie Mastera
Karin Thim
Karin Johansson
Malin Dahlgren
Richard Thorell
Erika Sehlstedt
§ 1 Mötet öppnas
Viktoria hälsar alla välkomna.
§ 2 Godkännande av dagordning
§3 Kort presentation av mötesdeltagare.
§ 4 Föregående protokoll
Viktoria sammanfattade förra mötets protokoll.
Angående lampor som inte fungerar har tekniska kontoret varit och kontrollerat men inte kunnat
hitta och åtgärdat problemet än.
När det gällde problemet med svordomar kom det förslag om en värdegrundsvecka. Det
diskuterades även att ta upp information om värdegrund på höstens föräldramöten, och att det skulle
tas med ut i klasserna för vidare diskussion. Även uppföljning på veckobrev önskades.
Det var dålig uppslutning på föreläsningen med Friends, det hade varit lite bristfällig information
om föreläsningen.

Alla har inte fått inloggningsuppgifter till Hub:en. Ewa skulle kontrollera detta vidare.
§ 5 Kassarapport
Samma summa på kontot som förra gången: 12 757.59 kr. Det beslutades att bidra med 1500 kr till
lågstadiet och 1500 till mellanstadiet till uteleksaker. Överföring till innebandy-målvaktsskydd ska
också göras.
§ 6 Rapport från rektor
Ewa informerade att det planeras inför hösten. Åk 1 och 3 har fått ut sina I-pads under vecka 9.
Under v 19 planeras ett samarbete mellan skolpedagoger och skolköket.
§ 7 Rapport från fritids
Det planeras inför påsklovet. Det kommer att vara en utställning på Ica Oxen. Den 6/5 är det lovdag
och 27/5 studiedag. Nya fritidspedagoger till fyren: Petra Lindell börjar efter påsk, Kristina
Törnberg i juni.
§ 8 Rapport från lågstadiet
Alla klasser har gått den slinga där skolskogen ligger och gett olika förslag till elevrådet. På
elevrådet var en kommunrepresentant med som tog med förslagen. Han ska återkomma vid nästa
elevråd med vad kommunen har kommit fram till.
§ 9 Rapport från mellanstadiet
Mellanstadiet har haft elevrådsmöte och önskar innebandybollar och klubbor.
§ 10 Aktuellt och på gång
Skolavslutningen kommer att vara torsdag e-m/kväll den 9/6. Mats fick i uppdrag att boka in med
Karlsholme.
Det diskuterades om det skulle ordnas någon aktivitet för barnen, förra året var det en filmdag. Vi
beslöt att skjuta på ev filmkväll eller annan aktivitet till hösten. Det kom fram förslag om att ordna
något i samband med invigning av skolskogen. Kanske kan köket vara med och ordna något i
samband med detta.
Årsmötet kommer att vara tisdagen den 10:e maj, kl 18.30, i lågstadiets personalrum. Kallelse samt
förslag till övriga frågor ska vara klart 3 veckor innan.
§ 11 Övriga frågor
Ewa vill informera att det finns en policy i kommunen vad gäller socker.
Som det ser ut planeras det att bli 2 stycken 1:or till hösten. Föräldrarna önskar en bättre
information med chans till diskussion och dialog. Ewa tar med detta till Zophia. En utvärdering om
trippelsystemet önskas.
6:orna har planerat in discon till våren, 18/3 samt 1/ 4. Ljudvolymen diskuterades återigen och det

har tagits upp med DJ:n. Det kom önskemål om att det räcker att det håller på till kl 22.
§ 12 Nästa möte
Årsmöte10:e maj kl 18.30.
§ 13 Mötet avslutas

