Protokoll möte FF GF-6 2015-09-01
Närvarande:
Viktoria Thunborg (ordförande)
Veronica Thorold
Ann-Sofie Andersson (sekreterare)
Lillemor Olsson Frisk (mellanstadiet)
Lena Hedberg (fritids)
Elenor Kastenman (lågstadiet)
Linda Andersson
Karin Bergqvist
Marcus Davidsson
Maja Olsson
Per Löfving
Jessica Annerqvist
Mats Blom (kassör)
§ 1 Mötet öppnas
Viktoria hälsar alla välkomna.
§ 2 Godkännande av dagordning
§3 Presentation av mötesdeltagare
§ 4 Föregående protokoll
Viktoria sammanfattade förra mötets protokoll. Det framkom att den tidigare talpedagog som
funnits till hands har tagits bort. Det har ersatts av en logoped i hela Mariestads kommun som ska
ge handledning till lärarna som i sin tur ska hjälpa eleverna. Vi diskuterade detta och Maja fick i
uppdrag att ta kontakt med grundskolechef Susanne Fransson angående detta.
§ 5 Kassarapport
Mats berättade att det på föreningens konto finns 10 193,59 kr.
§ 6 Rapport från rektor
Zophia kunde inte vara med på mötet men hade skrivit ett mail till Viktoria som lästes upp på mötet.
Hon tog upp en ny organisation med tre lärare på två klasser. I väntan på rekrytering av ny rektor
för fritids och grundsärskolan finns Björn Lindgren, vik rektor, på plats halvtid. Ett pilotprojekt med
varsin mini-ipads till elever i åk 2 och 5 kommer att dra igång under hösten. Det undersöks
möjligheten att få två forskare knutna till detta projekt. Elevrådet 4-6 har haft önskemål om
målvaktsutrustning till innebandy. Zophia har köpt in detta och undrar om det är något som
föräldraföreningen kan tänka sig att sponsra.
§ 7 Rapport från lågstadiet
Det framfördes ett tack för glassen vid skolstarten. Det är fokus på att få det nya systemet med
tripplar – tre lärare på två klasser – att fungera på ett bra sätt. Tyvärr är det svårt att utnyttja skogen i

höst pga. sprängningar.
§ 8 Rapport från mellanstadiet
Det framfördes tack för glass vid skolstarten. 4:an funderade på om det gick att få en sponsring till
nån skolresa. Föräldraföreningen har beslutat att inte sponsra till några resor. Det har inkommit
önskemål om Kingruta på mellanstadiet. All material till detta finns hos vaktmästaren på skolan.
Föreningen kan tänka sig att hjälpa till att måla men då måste det vara lättare att få tag i detta
material.
§ 9 Rapport från fritids
Fritids har haft en jobbig period där rektor Britt slutat och flera i personalen har bytt arbetsplats. Nu
har det tillfälligt ordnat sig med personal men det är stora barngrupper, totalt 180 barn. Vi anser att
det behövs fler resurser och ett sätt är att gå via Mariestads.se – klagomålshantering. Viktoria och
Veronica fick uppdrag att forska vidare i detta. Det framkom även att den grupp som tidigare funnits
som en slags inslussning för flyktingbarn har lagts ner. Numera kommer barnen in direkt i klasserna
utan att ha läst någon svenska innan.
§ 10 Aktuellt och på gång
Föräldramötet för 2:an samt mellanstadiet är redan torsdag 3/9 och information om
föräldraföreningen sker via lärarna på respektive föräldramöte. Föräldramötet för F, 1, 3 kommer att
vara 13:e oktober 18.30, och då kommer Viktoria, Maja och Jessica presentera och representera
Föräldraföreningen.
Inbetalningskort till föräldraföreningen ska ordnas av Per och Mats och skickas ut via veckobreven.
Det framfördes ett förslag om att kunna swisha över avgiften.
Ansökan till John Hedins fond ska vara inne senast 15:e oktober. Vi har tidigare diskuterat att
försöka anordna någon slags föreläsning. Önskemål och behov ska tas upp i lärarnas arbetslag och
så tar vi en diskussion om detta vid nästa möte.
Kommande mörkerkväll kommer att diskuteras vid nästa möte.
§ 11 Övriga frågor
Det genomfördes en röstning om att ta bort platsen som revisorssuppleant.
Föreningen har fått frågan från rektor Zophia om att sponsra två målvaktsskydd till innebandy som
köpts in. Viktoria ska ta reda på hur stor summa det handlar om. Föreningen kan tänka sig att bidra
med en del.
Föreningen har tänkt försöka få till skridsko-is i Krontorp och behöver ha frivilliga som vill ställa
upp med isspolning. Samordnare till denna grupp kommer att vara Magnus Kindbom. Intresserade
kan lämna namn, telefonnummer och mailadress via klasslärare.
§ 12 Mötesdagar HT 2015
Det har kommit önskemål om att byta mötesdagar. Vi bestämde följande mötesdagar under hösten:
Måndag 5:e oktober, kl 18.30 samt Onsdag 4:e november, kl 18,30. Platsen är som vanligt
lågstadiets personalrum. Ev kan det bli ett extramöte i början av december.
§ 13 Mötet avslutas
Vid protokollet Ann-Sofie Andersson

