Högelidsskolans föräldraförening 7-9
Tid; 2014-09-11 kl 18.00-19.30

Plats; Högelidsskolan
Närvarande; Caroline Nylander, Per Johansson, Anna Andersson, Charlotte
Fredriksson, Synneve Åberg, Maria Lundstedt
Dagordning
1. Till justeringsperson valdes Anna Andersson
2. Dagordningen godkänns
3. genomgång av föregående mötesprotokoll, som var konstituerande möte för
nya styrelsen.
4.Information från elevrådet: Elevrådet första möte är bokat 23/8, de blir inbjudna
till våra kommande möten av Charlotte Fredriksson.
5. Information från rektor:
Synneve informerar om att det fortfarande råder personalbrist, hemkunskapsoch engelskalärare saknas fortfarande. Det har varit lugnt med klottret på skolan
för närvarande. Synneve har lagt fram ett önskemål ang. bidrag till en kurs för
elevrådet, 24-25 elever på stadsteatern, kostnad 4000kr och föräldraföreningen
enas om att sponsra kursen med 2000kr. Hon informerar också om att sjuorna
skall genomföra en lägerskola under v 38 på Segolstorp och att en orienteringsdag
är inbokad v 39. Från och med nästa år kommer det an införas en sk elevpeng som
kommer att följa eleven även vid ev. byte av skola.
6. Ingen information från ordföranden.
7. Ingen information från Bun.
8. Ekonomi: Per delger information ang. ekonomin i föreningen och att alla
blivande sjundeklassare fick ett inbetalningskort per post i våras och att det
kommit in några betalningar.

9: Övriga frågor: På nästa föreningsmöte i nov skall en ansökan skrivas till John
Hedins stiftelse och vi ska ev. söka för fortsatt arbetet mot diskriminering med tex
föreläsare osv. Vi måste tänka på att beställa glutenfritt fika till luciafirandet. Vi
beslutar att ett infoblad ang. föräldraföreningen och ett inbetalningskort till
föreningsavgiften ska skrivas med verksamhetsberättelsen som utgångspunkt och
skickas till alla elever, ca 250 st. Ev. kan Katarina Lindberg ordna med portofritt
utskick, Caroline ska prata med henne i ärendet. Ett extra Styrelsemöte bokas
25/9 för skrivandet av informationsblad.
10. Nästa möte: 20/11-14

Kl. 18.00 i skolans café
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