Protokoll möte FF GF-6 2016-09-13
Närvarande:
Per Löfving
Ann-Sofie Andersson
Jessica Annerqvist
Maja Ohlsson
Anne Gustafsson
Rebecca Stenlund
Elin Edforss
Andris Bakken (Nina Holmdahl)
Karin Thim
Lena Hedberg
Eleonor Kastenman
Ewa Öberg

§ 1 Per öppnade mötet
Per tipsade om att få fler medlemmar till föreningen facebook-grupp och att gilla och dela de inlägg som
läggs ut där.
§ 2 Dagordningen godkändes
§ 3 Presentation av mötesdeltagare och klassrepresentanter.
§ 4 Föregående protokoll
Per gick igenom föregående protokoll vilket var årsmöte, konstituerande möte och extra styrelsemöte.
Det hölls ett info-möte inför förskoleklassernas hopslagning den 12/5. Det framkom att mötet hade varit
bra med bra information och att det finns en bra plan.

§ 5 Kassarapport
I kassan finns 8 430, 59 kr. Vid skolstart bjöds det på piggelin-glass vilket blev billigare än föregående år.

§ 6 Rapport från rektor
Det framfördes ett tack för glassen. Det har varit lite diskussioner kring glass vid skolstart eftersom det
inte går ihop med kommunens kostpolicy. Vissa gånger per läsår anses det ok att bjuda på socker.
Det har arbetats med "Plan för diskriminering och kränkande behandling". Den 12:e september
genomfördes en föreläsning med Håkan Wetterö angående mobbning och trygga elever, både för lärare
och för föräldrar på kvällen. Informationen om detta kom ut ganska sent.
Ewa anser att det finns bra verktyg för att arbeta med utagerande elever samt att personalen vet hur
man anmäler misstanke om kränkande behandling. Det är viktigt att personalen har samma samsyn i
dessa frågor.
Det har varit lite problem att få skollunchen att fungera. Enligt kommunen ska ingen äta innan kl. 11 och
det är svårt att få till schemat. Det är även lite trångt i matsalen på lågstadiet. För förskoleklasser är det
stor omställning att börja äta i stor matsal.
Det har varit en del nya rekryteringar som fungerat bra enligt Ewa.
Det har bildats en grupp GNF - Gruppen för nyanlända - med nyanlända barn som får vara i en egen liten
grupp vissa tider.

§ 7 Rapport från lågstadiets representanter
Det framfördes ett tack för glassen. Det önskas att hagar/ormar etc som är målade på skolgården ska
fyllas i. De används dels på rasten och dels i undervisningen. Per ska höra med Viktoria angående färg till
detta.
Det kom en fråga om elever i förskoleklass och lågstadiet ska cykla själva till skolan på grund av
trafiksituationen. Det diskuterades på mötet att det bör vara ett önskemål att eleverna inte ska cykla
själva till skolan innan åk 4.
Projektet med skolskogen ligger för närvarande nere pga sprängningar i skogen så något evenemang
ihop med skolskogen är inte aktuellt ännu.

§ 8 Rapport från mellanstadiets representanter
Det fanns ingen representant från mellanstadiet.

§ 9 Rapport från fritids representanter
Det önskades nya nät till fotbollsmålen på fotbollsplan. Per ska höra med Malin på expeditionen om
kostnad.
Det är många barn på fritids, mellan 50-54 på varje avdelning. En del barn har fått flytta över till annan
grupp och på mellanmålet får de äta en grupp i taget. Det var en fundering kring det pågående bygget
Sjölyckan, och var dessa barn ska få plats.
§ 10 Aktuellt och på gång
Det kommer inte vara något gemensamt föräldramöte på lågstadiet. Det blir lite svårt för
föräldraföreningen att nå ut med information och få in klassrepresentanter. Per kommer att skicka
information med inbetalningslapp till lärarna som i sin tur delar ut i klasserna. Ewa Öberg hjälper till så
att detta genomförs. Det kommer även att läggas information på Hub:en. Klassrepresentanter får lärarna
eventuellt ordna genom att gå via klasslistan. Föräldraföreningen var även med och informerade innan
Håkan Wetterös föredrag. Viktigt att alla i föreningen hjälps åt så att vi får betalande medlemmar och
deltagande på våra möten.
Vi tog fram förslag till höstens mörkerkväll för 1:an och 4:an. Den 17/11 eller den 24/11. Upplägget ska
vara liknande som föregående år. Det framkom önskemål om fler funktionärer och lite tydligare
instruktioner för grupperna. Vi gav uppdrag till Viktoria att prata med NTF om föreläsning i aulan i
samband med mörkerkvällen. Mer planering sker vid nästa möte.
§ 11 Mötesdagar HT 2016
Vi bestämde onsdagen den 26/10 kl 18.30 till nästa mötesdag.
§ 12 Övriga frågor
Det framfördes ett önskemål om toaletter där man låser genom att dra handtaget uppåt. Det finns
elever som drar sig för att gå på toaletten för att man är rädd att bli inlåst.
Det har varit en incident kring skollunch där den glutenfria maten inte räckte men det var
förhoppningsvis en enstaka händelse.
Det har tidigare diskuterats turordning på 6:ornas disco. På föräldraföreningen tycker vi att om den ena
6:an börjar med disco på HT får den andra 6:an börja på VT. Även tiden har diskuterats, inte längre än 22.
Ljudnivån är också viktigt att de ansvariga föräldrarna uppmärksammar.
Per skulle skicka information om detta som läggs ut på Hub:en
§ 13 Mötet avslutas

