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Protokoll möte FF GF-6 2015-03-03
Närvarande:
Viktoria Thunborg (ordförande)
Veronica Thorold
Ann-Sofie Andersson
Lillemor Olsson Frisk (mellanstadiet)
Lena Hedberg (fritids)
Iréne Johansson (lågstadiet)
Maria Larsson
Jessica Annerqvist
Mats Blom (kassör)
§ 1 Mötet öppnas
Viktoria hälsar alla välkomna.
§ 2 Godkännande av dagordning
§ 3 Föregående protokoll
Viktoria sammanfattade förra mötets protokoll.
§ 4 Mats har förslag kring en webbsida för föreningar, med rabatt för olika webshopar. Detta
kan generera i intäkt för Föräldraföreingen. Beslut skall tas på årsmötet
Beslut om filmvisning med popcorn och festis årskursvis v. 13. Vi behöver kolla om särskolan
äter popcorn. Totalt antal elever 280 st., budget ca 2500:§ 5 Kassarapport
Mats berättade att det på föreningens konto finns 10.093,59kr.
§ 6 Rapport från rektor
Datum ej satt för skolskog, arbetsgrupp är tillsatt.
Trafiksituationen: Vi inväntar besked från kommunen, skall hanteras i fyra steg,
gästparkering, nya skyltar, trottoar, större huvudparkering..
§ 7 Rapport från fritids
Inget att rapportera mer än att det nästa läsår kommer vara ca 40-44 sexåringar.
§ 8 Rapport från mellanstadiet
Vill ha filmaktivitet. Diskussion kring skolskogen samt trafiksituationen. Ser gärna också att
det fixas ett motionsspår. Detta skall vara på gång och blir då 1-2 km.
Mellanstadiet önskar även en till Kingruta.
§ 9 Rapport från lågstadiet
Informerar om nationella prov. Missnöje finns att talpedagogen är borttagen. Lärarna har fått i
uppgift att ta över ansvar vilket dom inte går med på.
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§ 10 Aktuellt och på gång
Förslag om att vi ska ta fram ”NO-grejer”, såsom luppar, experiment osv. Inför årsmöte skall
Mats ta fram verksamhetsberättelsen.
§ 11 Övriga frågor
Frågor kring när skolavslutningen är och vart den kommer att vara. Rektor återkommer
angående datum och tid, möjligen 11/6?
§ 12 Datum för årsmöte fastställs till 14/4. Viktoria skriver kalleslen.
Mötet avslutas
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