Protokoll från möte med Högelidsskolans föräldraförening F-6, 170314
Närvarande: Örjan Johansson, Maria Sandstedt, Maja Ohlsson, Rebecca Stenlund, Anna-Karin
Westlund, Elin Edforss, Karin Thim, Jessica Annerqvist, Karin Johansson, Elenor Kastenman, Lena
Hedberg, Ewa Öberg, Mats Blom och Per Löfving

§1 Mötet öppnas
Ordförande Per Löfving förklarar mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning
Mötet godkänner dagordningen.

§3 Föregående protokoll
Per lyfter punkter från föregående mötets protokoll. Genom rektor Ewa Öberg ska föreningens
mötesprotokoll läggas ut på Infomentor så att det kommer alla föräldrar till barn i åk F-6 till del.

§4 Kassarapport
Kassör Mats Blom redogör för kassan som i dagsläget innehåller 11 101,89 kr.

§5 Rapport från rektor
Rektor Ewa Öberg berättar om vad som just nu är aktuellt på skolan.

Skolinspektionen
Just nu är det mycket arbete inför Skolinspektionens tillsyn på Högelid åk 7-9 och särskolan.
Matsalen
Det är också en fråga kring matsalen på lågstadiet som är underdimensionerad för antalet barn. I
dagsläget äter delar av åk 3 i stora matsalen i mellan- och högstadiebyggnaden.
Elevunderlag
Till hösten är antalet barn som beräknas börja förskoleklass ännu större än det antalet åk 3 som
lämnas över till mellanstadiet så problemet med matsalen har ingen naturlig lösning och man pratar
om lösningsförslag på skolan.

Renovering
En planerad renovering av utrymmen i lågstadiebyggnaden är planerad och ligger framför (inom
några månader).
Åk 5
Tidigare bestod årskursen av två klasser som sedan ett par månader istället består av en stor klass
(runt 36 barn) men mycket personal kring för att flexibelt kunna dela i olika mindre
gruppkonstellationer utifrån behov. EHT (elevhälsoteamet) arbetar med att stötta arbetet med
denna årskurs.

§6 Rapport från lågstadiets lärarrepresentant
Elenor Kastenman rapporterar från lågstadiet om den mellofest man hade i fredags, att nationella
proven för åk 3 nu har börjat genomföras och att man efterfrågar sponsring till uteleksaker.

§7 Rapport från mellanstadiets lärarrepresentant
Örjan Johansson rapporterar från mellanstadiet och önskar likt lågstadiet en sponsring för inköp av
uteleksaker.

§8 Rapport från fritids representant
Lena Hedberg rapporterar från fritids och berättar att det kommer krävas en omorganisering av
fritids inför ht –17 då det beräknas börja många nya barn i förskoleklasserna (vilka troligtvis också
kommer behöva fritidsplats). Hur detta ska organiseras är inte klart men arbetas med.

§9 Våraktivitet
Föräldraföreningen vill gärna anordna en våraktivitet för barnen på låg- och mellanstadiet och flera
förslag framkommer. Bland annat är på förslag att erbjuda någon typ av konsert i skolans aula i
slutet av terminen och det kollas upp vidare inför nästa möte.

§10 Övriga frågor
Skolavslutning är planerad till torsdag den 15 juni 2017.
Årsmöte kommer Per att skicka ut kallelse till och hålls torsdag 20/4-17 kl. 18.30.
Det är problem med flera av låsen till toaletterna på lågstadiet och det finns barn som inte går på
toaletten på hela dagen. Om lågstadiet ska renoveras framöver borde detta också ses över och låsen
bytas ut till den modernare varianten med ett handtag som vinklas upp och låser dörren. Detta får
dock inte dröja då det är ett allvarligt problem som också påtalats till kommunen.

Det lyfts upp att taxi-parkeringen utanför lågstadiet används som parkering vid hämtning och
lämning vilket inte är ok. Den är till för taxiskjutsar och när vanliga bilar står där i onödan hindras
också framkomligheten. Påminn gärna om detta i veckobrev.
Rektor efterfrågar önskemål kring vad föreningen är intresserad av för information på hennes
stående punkt i dagordningen och följande önskemål framkommer: hur ser det i dagsläget ut med
tjänster på skolan, information kring förändringar i barngrupper såsom sammanslagningar eller byte
av matsal, uppföljning och löpande uppdateringar om frågorna kring platsbristen i lågstadiets matsal
och de stora grupperna på fritids.

Mötets sekreterare
Maja Ohlsson

