Protokoll föräldraföreningens möte den 27/3 2019
Närvarande : Ulrika Kallin. Therese Göras, Carin Norelius, Tommy Axebrink, Thobias
Pettersson , Jenny Pettersson , Margareta Bäckäng, Cathrin Draws, Carina Tretow, Fredrika
Abrahamson, Anneli Laitinen, Emelie Saarep Gustafsson , Ulrica Artursson , Therese
Grönlund , Åsa Winberg , Joacim Bergstrand , Fredrik Carlsson , Anna Carlsson , Camilla
Hansen , Anette Nilsson , Patrik Björnberg , Sofia Lindbratt, Julia Geiros, Richard
Jennerhed, Veronica Hullegård, Camilla Carlsson , Jessica Sjögren och Magnus Öhlander.
Mötet förklaras öppet av Therese Göras.
Vi går igenom föregående mötesprotokoll och det fanns inga invändningar på det.
Föreningskassan vid mötesdatum ser ut som följande, 19890 kr
Vi påminner om medlemsavgiften som är 200 kr per familj.
Inga äskningar har inkommit, påminner om att gärna göra det då pengarna är till för barnen .
Diskussion kring ev nya aktiviteter på skolgården. Richard och Cattis har också funderat på
frågan. Förslag på mötet, kan skogen nedanför fotbollsplanen användas till något? Tex. Intenudda-marken-park eller annat. Just nu inga planer på att iordningställa ytan bakom
paviljongerna. Inga beslut tagna i frågan.
Förskolan .
Personalsituation: Maria på avd storken kommer vara tjänstledig och ersätts då med Isabell.
Annars är personalstyrkan komplett. From 1 april byter Veronica titel från förskolechef till
förskola rektor. Förskolans vårfest blir den 16 maj.
Skolan.
Personalsituation: Kerstin och Susanne som nu tillsammans går på en heltidstjänst slutar till
sommaren och kommer inte att ersättas. Annars kommer det inte att bli några förändringar .
Personalneddragningarna på Rångedala skolan kommer inte att påverka Äspereds skolan.
Det finns inga planer på sammanslagning av Äspered och Rångedala skolan.
Rastaktiviteterna har varit väldigt uppskattade av barnen.
Vårfest.
Datum för festen , förslagen var 23/5, 28/5 och 3/6 . Beslutet blev 3/6. Upplägget blir
liknande som förra året . Mera info kommer från vårfest gruppen som består av Åsa
Winberg, Fredrika Abrahamsson, Annelie Laitinen och Patrik Björnberg.
Övriga frågor:
Åk 6 informerade om att det blir disco den 12/4 och även en filmkväll den 18/4.
Carina Tretow , efterfrågade om intresse fanns för en läsgrupp med boken, Mitt barn på
nätet av Maria Dufva. Intresse fanns och Carina kollar vidare på detta. Ev. uppstartsmöte i
maj och studiecirkel under hösten för att skapa ett diskussionsforum.
Om du är intresserad av att vara med i styrelsen kontakta någon i styrelsen.

