Protokoll möte FF GF-6 2015-11-04
Närvarande:
Viktoria Thunborg (ordförande)
Veronica Thorold
Ann-Sofie Andersson (sekreterare)
Örjan Johansson (mellanstadiet)
Lena Hedberg (fritids)
Maria Larsson
Jessica Annerqvist
Ewa Öberg (rektor)
Tobias Bäck
Erica Williamsson
Karin Johansson
Karin Thim
Emelie Mastera
Ulrika Pogenad
Rebecca Stenlund
Albin Göransson, NTF
§ 1 Mötet öppnas
Viktoria hälsar alla välkomna.
§ 2 Godkännande av dagordning
§ 3 Presentation av mötesdeltagare och föräldrarepresentanter.
§ 4 Föregående protokoll
Viktoria sammanfattade förra mötets protokoll. Maja har fått svar från grundskolechef Susanne
Fransson angående kommunens logoped. Viktoria har mailat ut svaret till oss övriga och vi ska
diskutera detta mer vid nästa möte.
§ 5 Kassarapport
På föreningens konto finns 5367,59 kr. (efter att julpysselpengar betalats ut)
§ 6 Rapport från rektor
Ewa Öberg, nya rektor för fritids, sär- och träningsskolan, var på plats. Hon berättade att hon är
född i Källby och numera bor med sin familj i Lidköping. Hon är lärare i Sv/So och har jobbat som
lärare i 5 år. Hon har även utbildat sig och arbetat som kostekonom. Hon ser fram emot sin nya
rektorstjänst och vi hälsar henne välkommen.
Hon informerade om att ombyggnationen utanför skolan är klar förutom lite asfaltering och målning
av övergångsställe. Det är mörkt utanför skolan, vissa lampor verkar inte fungera, och Ewa skulle
undersöka detta. Hub som nu används i åk 7-9 kommer snart att kunna användas av övriga.

§ 7 Rapport från lågstadiet
Det var ingen representant med på mötet.
§ 8 Rapport från mellanstadiet
Örjan förde fram frågan om julpysselpengar. Föräldraföreningen har beslutat att ge 1500 till
lågstadiet och 1500 till mellanstadiet och Mats ska ordna överföringen av pengarna snarast.
§ 9 Rapport från fritids
På senaste fritidsrådet kom det fram att eleverna reagerade på att det används mycket svordomar.
Det finns önskemål om nya leksaker, t ex lego. Föräldrarna framförde önskemål om att få
information i förväg om eventuella aktiviteter på höstlovet. På grund av många barn är det svårt att
komma iväg på aktiviteter utanför skolan. Man hoppas att skolskogen kan göras i ordning och
användas snart.
§ 10 Aktuellt och på gång
Albin från NTF var på plats för att informera och bli informerad om kommande mörkerkväll.
Mörkerkvällen kommer att genomföras torsdagen den 26/11 för åk 1 och åk 4. En vårdnadshavare
per elev är välkommen och kvällen kommer att vara obligatorisk. Information kommer att skickas
ut senast fredag v. 46. Per kommer att ordna med detta. Kvällen kommer att innehålla information
från NTF i aulan. Det kommer att vara en tipspromenad i samband med informationen i aulan samt
en siktsträcka på fotbollsplan. Viktoria bokar aulan och pratar med MAIF om att låna
fotbollsplanen. Föreningen kommer att behöva hjälp av föräldrar som kan ställa upp som statister.
Viktoria skriver en förfrågan på facebook. Örjan pratar med vaktmästaren om ljus och larm. Ljuset
måste släckas under mörkerkvällen men måste slås på igen när det är klart.
Fruktkorgar till personalen kommer att ordnas av Viktoria och Jessica. Två korgar med totalt värde
av 900 kr kommer att överlämnas i december.
Utskick av inbetalningskort till föräldraföreningen kommer att ske med veckobrev v. 46.
§ 11 Övriga frågor
Det har kommit önskemål om att 6:ornas discon ska ha en bestämd och rättvis ordning så inte
samma klass får börja varje termin.
Skyltar om ”ej officiell lokal” har satts upp på skolans dörrar, efter händelsen i Trollhättan.
Det framfördes oro över att förskoleklasserna som idag är 3 klasser ska slås ihop till 2 ettor nästa år,
med tre lärare. Eftersom det är många barn, 47 st idag, kommer det att bli stora klasser. Frågan kom
upp varför det inte lika gärna kan fortsätta med tre klasser, och samma grupper. Det diskuterades
om kontinuitet, få fortsätta i samma grupp, fördel med mindre klasser och få behålla samma
fritidsgrupper som är viktigt för de mindre barnen. Föräldrarna i förskoleklasserna kommer att driva
denna fråga vidare.
§ 12 Mötesdagar
Det beslutades om nya mötesdagar VT 2016. Torsdagen den 4/2 samt torsdagen den 3/3. Tiden är
som alltid 18.30.
§13 Mötet avslutas

