Högelidsskolans föräldraförening 7-9
Tid; 2015-01-15 kl 18.00-19.30

Plats; Högelidsskolan
Närvarande; Caroline Nylander, Per Johansson, Anna Andersson, Charlotte
Fredriksson, Synneve Åberg, Maria Lundstedt, Maria Norlander, Klara Malmén,
Stina Järnberg
Dagordning
1. Till justeringsperson valdes Anna Andersson
2. Dagordningen godkänns
3. genomgång av föregående mötesprotokoll.
4. Information från elevrådet: De har inga konkreta förslag eller önskemål idag, vill
kolla med FF vad vi har för ev. planer och ekonomiska ramar. Det har diskuterats
om ev. kommande önskemål gällande tex air-hockeyspel, tv-spel, fler
gemensamma temadagar för eleverna med tex föreläsare osv, och ev. utöka/byta
viss del av sortimentet i cafét. Det är hälsorådet och skolsköterskan som beslutar
om utbudet i cafét och vi ska be dem återkomma till styrelsen med vilka ramar
som gäller. Styrelsen ber elevrådet att ta med sig informationen ut i klasserna och
sen lämnar konkreta, skriftliga önskemål i vårt brevfack på expeditionen.
5. Information från rektor: Halkskydd i trappor är en prioriterad fråga och kommer
att aktivt arbetas med inom kort. Det har anställts en ny SYV, Livia Dagobert och
det pågår en fortsatt sökning efter ytterligare en SYV. Niklas Järnberg har anställts
som lärare i eng/teknik. De nationella proven för årskurs 9 startar i mars, de ska
även göra gymnasieval i jan. Skolpengen är under fortsatt arbete. Det har varit en
arbetsmiljöhälsoinspektion på skolan och elevskyddsombuden är under
utbildning. Under v 6 skall en temadag äga rum, dessutom är en baddag planerad
för årskurs 7 i mars.

6. information från ordföranden: Caroline skall undersöka var våra
inbetalningskort tagit vägen, då de lämnats in på kommunen för utskick.
8. Ekonomi: På våra två konton finns ca 9500kr kvar efter att internet och bankens
avgifter är betalda.
9: Övriga frågor: Per Johansson ska ta över arbetet med hemsidan efter Matti Hilli.
Ansökan gjordes till Grevillis fond, Ej till John Hedins då ansökningsperioderna
hade förväxlats, detta godkändes av styrelsen. Inför kommande årsmöte i vår,
skall även valberedningen bjudas in till nästa styrelsemöte 11/3. Caroline ska kolla
och tömma brevfack på expeditionen inför styrelsemöten.
10. Nästa möte: 11/3-15 kl. 18.00 i skolans café.
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