Protokoll FF GF-6
2015-01-27

Protokoll möte FF GF-6 2015-01-27
Närvarande:
Viktoria Thunborg (ordförande)
Veronica Thorold
Zophia Zander Norell (rektor)
Ann-Sofie Andersson
Lillemor Olsson Frisk (mellanstadiet)
Lena Hedberg (fritids)
Iréne Johansson (lågstadiet)
Maria Larsson
Marcus Davidsson
Jessica Annerqvist
Ida Glad
Carl Larsson
Linda Andersson
Malin Sjökvist
Maja Ohlsson
Karin Bergkvist
Mats Blom (kassör)
§ 1 Mötet öppnas
Viktoria hälsar alla välkomna.
§ 2 Godkännande av dagordning
§ 3 Presentation av nya representanter
§ 4 Föregående protokoll
Viktoria sammanfattade förra mötets protokoll.
§ 5 Kassarapport
Mats berättade att det på föreningens konto finns 11 993,59 kr. För närvarande finns det 116
betalande familjer. Ett förslag att få in mer pengar till föreningen är att använda en speciell
internetsida vid vissa inköp så kan en viss procent gå till föreningen. Mats skulle kontrollera
detta närmare.
§ 6 Rapport från rektor
Zophia gjorde en kort presentation om sig själv. Hon bor med sin familj på en hästgård i
Tidan. Hon har tidigare arbetat som rektor inom Lidköpings kommun och är ma-no lärare i
botten.
Hon berättade att resursfördelningen är flexibel och förändringar sker löpande. Nu är en ny
resurspedagog anställd. Nytt för i år är elevpeng, skolan får ett ett grundbelopp per elev plus
ett eventuellt tilläggsbelopp.
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Det kommer att genomföras en föreläsning angående nätmobbning för 5:orna och personal på
dagtid samt för en kvällsföreläsning för övriga.
§ 7 Rapport från fritids
Lena berättade om att det pågår en viss ”inskolning” av 3:orna till mellanstadiets fritids Piren.
De besöker lokalen och träffar de äldre eleverna inför kommande termin.
§ 8 Rapport från mellanstadiet
Det genomfördes ett tack för bidrag till julpyssel och frukt- och godiskorgen.
§ 9 Rapport från lågstadiet
Det genomfördes ett tack för bidrag till julpyssel och frukt- och godiskorgen. Iréne
informerade att det ska komma en representant från kommunen för att diskutera planerna med
skolskogen. Önskemål om hinderbana och grillplats ska framföras.
§ 10 Aktuellt och på gång
Trafiksituationen diskuterades återigen. Viktoria har filmat en farlig situation med mobilen en
torsdagsmorgon. Vi tyckte att vikten av att använda reflexer och övergångsställen ska tas upp i
klasserna Rektor på högstadiet – Synneve – bör kontaktas för att diskutera epa-traktorerna.
För övrigt kan man tänka på att undvika onödig bilkörning till skolan. Mats har varit i kontakt
med kommunen för att kontrollera hur långt de har kommit i sina trafikplaner men fick till
svar att det är rektorn som ska ta denna kontakt. En särskild fålla vid busshållsplatsen har
tidigare diskuterats med inget har hänt. Carl Larsson ska kontrollera detta ytterligare gällande
regelverk.
Det diskuterades vilken rolig aktivitet som kan ordnas för barnen i vår. Filmkväll i aulan togs
upp liksom att ha filmvisning i varje årsgrupp där föreningen kan sponsra med film och
”biogodis”. Viktoria ska kontrollera med rektor om detta är ok. Maria och Maja ska kolla upp
filmutbudet på mediapoolen. Fler förslag på aktiviteter tas gärna emot och elevrådet och
fritidsrådet ska diskutera detta.
Ett extra styrelsemöte tillsammans med valberedningen inför årsmötet planeras att hållas i
mars. Om det finns intresse av att vara med i styrelsen kan man vända sig till Maria Larsson i
valberedningen.
§ 11 Övriga frågor
Önskemål om skolavslutning på torsdag e-m är framförd och det väntas på beslut.
Det framfördes förslag om att bygga en sarg som kan användas till skridskor på vintern och
innebandy på sommaren. Viktoria ska framföra förslaget till rektorn. Jessica ska kolla upp vad
materialkostnad till en träsarg kan kosta.
Nästa möte 3:e mars kl 18.30.
§ 12 Mötet avslutas
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