Föräldraföreningsmöte 191009
Närvarande: Roy Nilsson, Per Stark, Karin Johansson, Erica Williamsson, Rebecca Stenlund, Morgan Seger, Malin
Nyberg, Maja Ohlsson, Lillemor Olsson Frisk, Karina Andersson, Mats Blom
1. Mötet öppnas
2.
-

-

Biträdande rektor Henrik Gullberg rapporterar från verksamheten
Just nu arbetas det med uppdatering av planen mot diskriminering och kränkande behandling.
På grund av ansträngd ekonomi i kommunen har man köpstopp på skolan.
Man har på skolan en linjeringsmaskin samt tillhörande färg. Henrik undersöker om det är något
vaktmästarna har möjlighet att bättra på på skolgården eller om föräldraföreningen får ta hand om det (i
sådana fall framåt våren pga blött/kyligt väder).
Tidigare har rökning på skolgården varit ett stort problem vilket man jobbat mycket med och det har också
givit resultat. Rökarna verkar färre och de röker inte längre demonstrativt på skolgården (i närheten av yngre
barn).

3. Lillemor Olsson Frisk, representant för mellanstadiet, rapporterar från verksamheten
- Mellanstadiet har nu avslutat sina veckor med utvecklingssamtal.
- Man efterfrågar sponsring av t.ex. uteleksaker och pengar till materialinköp inför julpyssel. Mötet beslutar
att föräldraföreningen sponsrar med 500 kr/årskurs till mellan- respektive lågstadiet.
- Elevrådet har möte v. 42 och då ska det diskuteras vad eleverna eventuellt har för önskemål om
bidrag/sponsring från föräldraföreningen.
4. Karina Andersson, representant för lågstadiet, rapporterar från verksamheten
- Lågstadiet avslutar i dagarna sina utvecklingssamtal.
- Åk 1 ser fram emot mörkerkvällen.
5. Frågor från mötet
- Mörkerkvällen är planerad till 14/11 kl. 17.30 för åk 1 och kl. 18.30 för åk 4. Mörkerkvällen består av tre
delar: föreläsning från NTF, tipspromenad utifrån föreläsningen innehåll, samt siktsträcka på idrottsplatsen.
Erica W fixar inbjudan, Per L har tipspromenaden från föregående år.
Arbetskraft:
1. Hälsa välkommen i aulan – dela ut talonger till tipspromenaden – rätta svaren etc. – Maja O och Per L.
2. Siktsträckan på idrottsplatsen – Rebecca + 1, Roy N, Per S, familjen Blom
-

Reflextävling på mellanstadiet
Någon gång mellan 14/11 och jullovet besöker ”reflexpolisen Maja” klasserna på mellanstadiet för att utse
en vinnare i föräldraföreningens reflextävling. Klassen med bäst/mest/högst användning av reflexer vinner
500 kr till sin klasskassa.

-

Nya medlemmar
Efter föräldramötena blev 35 nya familjer medlemmar från lågstadiet och 14 från mellanstadiet. Det ska
skickas ut en påminnelse med swish-nummer via hubben.

6. Höstens mötesdagar
- Föräldraföreningsmöte: ons 4/12 kl. 18
- Mörkerkväll (för åk 1 och 4) planerad till tors 14/11
7. Mötet avslutas

Sekreterare, Maja Ohlsson

