Protokoll möte FF GF-6 2015-10-05
Närvarande:
Viktoria Thunborg (ordförande)
Ann-Sofie Andersson (sekreterare)
Lillemor Olsson Frisk (mellanstadiet)
Lena Hedberg (fritids)
Elenor Kastenman (lågstadiet)
Maria Larsson
Jessica Annerqvist
Mats Blom (kassör)
Karin Bergqvist
Erika Sehlstedt
Linda Andersson
Björn Lindgren
Jessica Appell
Maja Olsson
Zophia Zandell Norell (rektor)
§ 1 Mötet öppnas
Viktoria hälsar alla välkomna.
§ 2 Godkännande av dagordning
§ 3 Presentation av mötesdeltagare.
§ 4 Rapport från rektor
Rektor Zophia samt Björn, tillfällig rektor, var på plats en stund och därför blev deras rapport först.
Den 26/10 tillsätts en ny biträdande rektor för grundsärskolan och fritids. Det yttersta ansvaret för
grundsärskolan och fritids ligger dock på Zophia. Det som tidigare hänt på fritids var en konflikt
bland personalen, en isolerad händelse, vilket nu anses vara utredd. Viktoria lyfte upp frågan om
vidareutbildning vilket står med i Fritids allmänna råd. Frågan kommer tas vidare av Zophia och
Björn.
Fritidsgruppen har ökat jämfört med prognos. För tillfället finns 182 barn inskrivna och 8,3 tjänster.
Det kommer att utökas med en halvtidstjänst. Det finns inget tak för hur stora barngrupperna kan
vara. Viktoria och Veronica ska gå vidare med denna fråga.
När det gäller asylsökande kommer en ny lagstiftning från januari 2016. Den nyanlända elevens
kunskaper ska kartläggas med hjälp av tolk och därefter ska eleven placeras i rätt klass. Det ska
finnas rätt till studiehandledning. Däremot kan en svenska-grupp kunna startas på Högelidsskolan.
Skanska har börjat med arbetet att förbättra trafiksituationen utanför Högelidsskolan. Omläggning
av cykelbanan som varit med på tidigare ritning kommer inte att ske. Föräldraföreningen framförde

önskemål om att ett övergångsställe där cykelbanan korsar trafik in till parkeringen.
Zophia har pratat med vaktmästaren att det är ok för föräldraföreningen att låna färg och övrigt om
det ska målas något på skolgården.
§ 5 Föregående protokoll
Viktoria sammanfattade förra mötets protokoll. Maja har ringt och mailat Susanne Fransson på
kommunen angående talpedagog – logoped men ännu inte fått något svar. Föräldraföreningen
beslutade att sponsra med 1000 kr till innebandy- målvaktsskydd som köpts in av rektor Zophia.
§ 6 Kassarapport
Mats meddelade att det på kontot finns 7967,59 kr.
§ 7 Rapport från lågstadiets representant
Det framfördes önskemål om bidrag till att köpa in uteleksaker. Föräldraföreningen beslutade att
sponsra med 1000 kr till detta.
Eleverna har haft önskemål om ett kompisträd där man kan gå till på rasten och visa att man inte har
någon att leka med. Samtidigt kom frågan om rasterna skulle styras upp lite mer. Elenor tar med
denna fråga till arbetslaget.
Skolskogs-projektet kommer att fortsätta via Krister Holm, förskoleklass och Karina Andersson, 3a.
Förslag till en eventuell kommande föreläsare: Skapa läslust och Våga vara förälder.
Eftersom föräldraföreningen dragit igång isspolnings-projektet vid Krontorp har man valt att inte
boka några tider i ishallen.
§ 8 Rapport från mellanstadiets representant
Det framfördes önskemål om King-ruta på mellanstadiets skolgård.
Förslag till föreläsare: Våga vara förälder – Alf B Svensson, en föreläsning i samband med
friskvårdsveckan, det kom fram ett förslag om Susanne Wolmesjö från Bosön som kommer till
Mariestad i höst. Det diskuterades även nätmobbning och då nämndes Håkan Wetterö som tidigare
varit här och föreläst. Vi kom fram till att det i första hand ska vara en föreläsning som riktar sig till
eleverna den här gången.
Det framfördes önskemål om bidrag till kommande julpyssel och föräldraförening kommer att bidra
till detta.
§ 9 Rapport från fritids
Fritids kommer att vara stängt måndagen den 26 oktober då personalen har utbildningsdag.
Kronopark kommer att vara öppet men det kräver anmälan.
Fritidsråd är på gång vilket sker 2 gånger per termin.
§ 10 Aktuellt och på gång
Inbetalningskort till föräldraföreningen kommer att skickas med veckobreven.
Ansökan till John Hedins fond ska vara inne senast 15 oktober. Maja åtar sig att skriva en ansökan
där vi försöker få hit Håkan Wetterö att prata om mobbning – speciellt nätmobbning – i samband
med I-pads-projektet.

Den kommande mörkerkvällen planeras att utföras på samma sätt som förra året. Viktoria ska ta
kontakt med NTF om det finns intresse att hålla i information i aulan.
§ 11 Övriga frågor
Det har framförts klagomål att ljudnivån på skoldiscona är alldeles för höga. Dessutom bör den
klassen som anordnar discot tänka på att ta hand om de yngre eleverna och vara goda värdar.
Kommande disco uppmanas föräldrar som är med att vara uppmärksamma på detta. Det
diskuterades även att ha ett slags ljudöra som ”varnar” när ljudet är för högt. Lillemor ska ta med
sig detta till arbetslaget.
Det är väldigt svårt att se när man som bilist kör uppför Bergsgatan i stark morgonsol. Eleverna bör
tänka på att de är svåra att se för bilisterna, samt att de ska använda övergångsställena.
§ 12 Nästa möte blir onsdag den 4/11.
§ 13 Mötet avslutas

