Högelidsskolans Föräldraförening GF-6
Protokoll 2018-12-04
Närvarande; Lillemor Olsson Frisk, Emma Henricsson, Anna-Karin Westlund, Lena
Hedberg, Ida Johansson, Per Åkerström, Anneli Werjestam, Rebecca Stenlund, Maria
Fors, Per Löfving, Mats Blom, Karin Thim, Emma Berggren, Johan Runkvist, Björn
Jonsson, Viktoria Thunborg.

§1. Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet och alla närvarande presenterar sig.

§2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes

§3. Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll.
Albin från NTF var här och pratade om cykelprojektet.
Mörkerkvällen var lyckad - kul att rektorn Tomas var med!
Reflexutmaningen - 1 tävlingsvecka, hur ställer vi oss till detta förslag. Vi ställer oss
positiva till detta - lärarna arbetar fram något med hur man löser det och FF står för
prissumma runt 1000 kr.
Godkännande om utbetalning till julpyssel.

§4. Kassarapport
– Utskick av inbetalningskort för medlemskap
105 betalande medlemmar
Nu har vi swish och QR-kod till föreningen. Swish nummer 123 693 73 53. QR koden
laddad med 100 kr, sätts upp vid klassrummen.
Föreningen har 22845,89 kr i kassan.
Ej utbetalt ännu;
Mörkerkvällen (runt 2500 kr) och julpyssel 3000 kr (1500 kr till vardera stadie, låg- och
mellanstadiet)

§5. Rektorn informerar
Mail från rektorn
”Personal:
-Joachim Schlyter, åk.4, kommer att sluta 3 januari. Ny tjänst kommer att utannonseras
snart.
-Ida Thunborg kommer tillbaka från föräldraledighet i jul och ersätter Lisa Jerenvik som
varit vikarierande på Bryggans fritids.
På gång:

-Fritids håller i två rastaktiviteter i veckan på F-3 och en på 4-6. På måndagar kommer
dessutom en tjej som heter Cecilia hit och håller i både rastaktiviteter och så kallade Brain
breaks på F-6.
-Under vårterminen kommer projektet Respektgympa till oss. Det kommer bland annat
vara föreläsningar för elever och vårdnadshavare om respekt, god attityd, språkbruk, etik
på nätet och empati.
Kostråd F-2 (3-6 har på torsdag)
-Eleverna tycker att det är lugn och trevlig miljö i restaurangen
-Lite långa köer ibland
-God stämning mellan elever och kostpersonal
Elevråd:
F-3
-Alla klasser har gått igenom planen mot diskriminering och kränkande behandling. Finns
på hemsidan.
-Upplever bekymmer med högstadieelever på 7-9 som röker på skolans område. Rektorer
ska kalla in dessa elever på samtal.
4-6
-Alla klasser har gått igenom plan dok. Tycker att den är lite komplicerad och svår att
förstå. Nästa år gör vi därför en elevanpassad plan också.
-Önskar fler kingrutor, bollar, klubbor och fler bord att spela på.”
Slut på mail från rektorn.
Inflik från mötet;
Angående kostråd/matsituation - tyst tid i början av matet, för tvåorna räcker inte alltid
maten riktigt till. Personalen i matsalen som stöttar och hjälper F-klassen - 2:or är endast
en.
Åk 3-6 äter ihop med 7-9 och där är situationen sämre, mer pratigt och stökigt. Kontakta
rektor för högstadiet, då det ofta är de som misssköter sig. Per kontaktar rektor Synnöve.
Hur tänker ni runt detta?
Brandlarmet gick förra veckan pga brand i en papperskorg. Barnen var väldigt duktiga vid
brandlarmet, beröm från fritidspersonalen.
Högstadieelever röker vid lågstadiet och barnen är rädda. Lärarna får inte göra något utan
står med händerna bakbundna. Per tar ett möte med rektorerna för båda skolorna
angående hur finner vi en lösning.

§6. Information från: Lågstadiet, Mellanstadiet och Fritids
Skapande skola har varit här hos lågstadiet. F-klass har målat på duk och en illustratör har
varit här.
Ipaden har varit på uppgradering - nu är de tillbaka. Ny app med minnesträning installerad
som ska testas.
Arbetet med tripplar och att arbetat ihop sig och inte göra för olika är igång. För att inte
steget mellan låg och mellanstadie skall bli för stort.
Mellan;
Mörkerkvällen bra!
Skapande skola, green screen - film gjordes av åk 4-6.

Julpyssel är beställt för alla pengar.
Instagram Hogelidsskolan är igång 185 följare - in och följ!
Fyrorna får vikarie fram till jullovet då Joakim S slutat.
Fritids;
Ida kommer tillbaka
Jullovslapparna skall in senast 10/12!

§7. Aktuellt och ”på gång”
– Isspolning - eldsjälen Rolf spolar isen vid krontorp. Gå gärna med i facebookgruppen
”Grannsamverkan krontorp” där Rolf lägger ut när isen börjar spolas och om hjälp behövs
mm.
– Övrigt;
Fler ”pingisbord” önskas
Skolskogen - fortsatt inget gehör!!!! Vem håller i detta?
Har toalettlåsen börjat bytas ut
Inför vintern och pulkaåkande - befintliga skydd på stolparna fryser och blir stenhårda alternativa lösningar önskas för en säkrare skolgård.
Efterlysning/insamling av hjälmar till pulkaåkning - via infomentor och facebook - Per
lägger upp.

§8. Övriga frågor
Fruktkorgar till jul - ingen citrusfrukt eller nötter. Anna-Karin ordnar två lite större (låg- och
mellanstadiet) och en liten mindre till träningsskolan, till ett sammanlagt värde runt 1000 kr.
Beslut om nästa möte 17/1.

§9. Ordförande avslutar mötet

