Högelidsskolans Föräldraförening GF-6
Protokoll 2019-01-17
Närvarande; Anna-Karin Westlund, Lillemor Olsson-Frisk, Annelie Werjestam, Synnöve Åberg,
Thomas Ärlevik, Sofia Eklind,, Maja Ohlsson, Erica Williamsson, Eva Sundberg, Karin Thim och
Viktoria Thunborg.

§1. Mötet öppnas av vice ordförande Anna-Karin W
§2. Dagordningen godkännes
§3. Föregående protokoll gås igenom lite snabbt.
§4. Kassören presenterar kassarapporten - ej möjlig punkt idag då kassören
inte närvarar vid dagens möte.
§5. Synneve Åberg, rektor högstadiet presenterar åtgärder och informerar
angående problemet med högstadieelever som röker vid lågstadiet:

- Brev till alla föräldrar med barn som röker skickades ut från skolan. Eleven som varit mest stökig

-

-

angående rökning har flyttat. Sen informerade skolan (rektor, skolssk och kurator) eleverna om
lagen angående rökning i offentlig miljö, vad händer med kroppen när man röker, info om vad
skolan kan hjälpa till med om man vill ha hjälp att sluta mm.
Bra diskussion och dialog med föräldrarna.
Tobakspolicy - reviderar den befintliga, kommer under våren.
Angående - Stora matsalen och stökigheten där. Rektorerna har börjat titta på schema
angående matsalen till nästa läsår men just i nuläget svårt att påverka tiderna. Ev. låsa matsalen
för mellanstadiet en viss tid under nästa läsår - olika lösningar diskuteras. Högstadiets lärare
äter i matsalen på sin rast inte pedagogisk måltid.
Finns bestämda platser för mellan- respektive högstadie men detta missbrukas emellanåt.
Diskussion om kostchefen skall informeras från FF angående både problem från lågstadiets
matsal (en personal med mycket arbetsuppgifter, att maten, besticken mm inte räcker, korta
mattider - barnen hinner inte ta om, äta upp). Bjuda in dessa till ett möte kommer upp som
förslag.

§6. Rektorn informerar
Moa Högberg - vik. fram till sommaren i klass 4, annons varit ute men ingen rekrytering ännu, få
sökande.
Wilma Laakoonen - vik. i förskoleklass för Krister Holm, som är sjukskriven.
Inbjudan för alla till - Respektgympa 29/1 på Högelidsskolan kl. 18:30.
Utvecklingssamtal pågår.
Läsår 2019 - satsning i budget för lärmiljöer - fysiska miljöer, gemensamma funktionsstrukturer,
hitta bra lösningar.
Lås till toaletten - rektorn informerar att vaktmästaren gått över alla lås och gjort vad han kan,
bland annat smörjt upp alla lås. Kostnad för att byta ut låsen är 1800 + arbetskostnad/dörr - då
snart en renovering är på gång så måste kostnaden vägas mot nyttan.
Förslag om hasp på dörren tillsvidare kommer upp som förslag från mötet, men bra att rektor
Tomas tagit tag i problemet på allvar.

§7. Information från: Lågstadiet, Mellanstadiet och Fritids
Mellanstadiet tackar för korgarna och pysselpengarna.
Angående reflexveckan som togs upp förra mötet- förslag är att FF sponsrar med reflexer, istället
för att ha en tävling med reflexer där barnen måste bekosta reflexer själva och får belöning i form
av pengar. Lågstadiet instämmer i ovan lagda förslag.
Förslag på saker att göra, åka och bada på ekudden kostnad 20 kr/elev (130 elever)
Ingen information från lågstadiet eller fritids.

§8. Aktuellt och ”på gång”

- Förslag med bilder på rörelsebana från en förälder - planering för genomförande diskuteras.
Finns det graffitimålare som kan genomföra detta?

§9. Övriga frågor
Nästa möte 26/2

§10. Mötet avslutas

