
Protokoll från föräldraföreningens möte 2011-04-27 

Närvarande: Malin Sätterskog, Ulrika Kallin, Anette Nilsson, Annelie Ekelin, Andreas 

Gabrielsson, Charlotte Jansson, Chatrine Winberg, Charlotte Ahremark, Stina Danielsson, 

Malin Arvidsson, Suzanne Larsson, Anne-Marie Stävenborg, Nina Björk Jakobsson, Claes 

Hämberg, Barbro Helgesson, Karin Berggren, Maja Bednarcuk, Johanna Eriksson, Annelee 

Hillman Ärje, Lina Tholvin, Marita Floberg Persson, Birgitta Thorell 

1. Mötet öppnas 

2. Till justerare valdes Birgitta Thorell 

3. Information av styrelsen ang vad som händer i Föräldraföreningen 

 

Ingen ny information 

 

4. Frågor till förskola 

 

 Arbetsgruppen kring Bamsegruppen 

 

Anne-Marie informerar om att Eva Andersson har ansökt om att utöka förskolan 

med en avdelning. Denna ansökan ligger inne i den lokala planen, ska upp på 

politikernivå. Bamsegruppens situation just nu har man tittat på också, och det 

har tagits fram en ritning utifrån hur lokalen ser ut idag. En viss lekyta skulle 

enligt förslaget tas bort för att göra kapprummet större. Bamsegruppen tycker 

själva att det känns som en bra lösning. En permanent lösning kan bli aktuell 

först inom ca 2 år. Avdelningen jobbar mer aktivt med att dela barngruppen i 

mindre grupper för att alla barn inte ska göra samma sak samtidigt. Detta gör 

man ur ett pedagogiskt perspektiv. Enligt Anne-Marie finns det ingen risk ur 

brandsäkerhetssynpunkt vad gäller lokalen. Arbetsgruppen har nytt möte i maj. 

 

 

5. Frågor till förskola / skola / fritids 

 

 Information om vårfesten 

 

Datumet är satt till måndag 16/5. Festen startar med en föreställning av Tranan, 

Storken och Bamsegruppen kl 17.00. Sedan börjar festen för alla kl 17.30.  

Förskoleklassen ska sälja lotter på dagisgården för paketlotteriet. VIKTIGT 

ATT FÖRÄLDRARNA KOMMER IN MED PRISERNA I TID!!! År 1 ska 

sälja korv på dagisgården, år 2 säljer lotter på skolgården, år 3 står i caféet och 

bakar bullar och kakor själva. 4:orna har stationer med tävlingar, år 5 får hitta på 

något valfritt för att samla in pengar till sin klassresa + att de ska ha ansvar för 

att arrangera en tipspromenad och ta inträde för uppträdandet.  

 

Information kommer att skickas ut till alla föräldrar i god tid innan festen. 



 

 Datum för skolfotografering 

 

Förskolan – torsdag 29 september 

Skolan – måndag 3 oktober 

Kompletteringsfoton – tisdag 11 oktober 

 

 Genomgång av samverkansregler 

 

Inga invändningar mot detta framkom, utan vi beslutar att dessa regler gäller 

från och med nu. 

 

 

6. Frågor till skola / fritids 

 

 Återkoppling från rektorer ang vilka åtgärder bussbolaget har vidtagit 

 

Claes har varit i kontakt med bussbolaget och han har fått ett svar där de 

hänvisar till mötet med Föräldraföreningen i höstas. Chaufförernas uppträdande 

har diskuterats, och de höll inte med om att de bemött barnen otrevligt. 

Hastigheterna höll inte chaufförerna heller med om att de har brutit mot. 

Däremot har de gjort en ändring i var bussen vänder efter Äspered sedan mötet, 

och nu sker detta borta vid Storegården. Claes anser att vi ska vända oss direkt 

till bussbolaget om vi inte anser att det har blivit bättre. Föräldrarna uppmanas 

att anteckna om händelser de ser eller hör som inte är ok, så att vi kan 

sammanställa om det är fler saker som har hänt och om det är samma chaufför 

som beter sig fel. 

 

 ÄIF familjedag 18/6. Finns det intresse bland elever att uppträda? 

 

Lärarna meddelar att de inte kommer att lägga någon lektionstid till detta, 

däremot kan de informera eleverna om det. Någon från ÄIF stämmer av om 

intresse finns. 

 

 

 

7. Övriga frågor: 

 

 Förslag ang årsmöte i september, där ny styrelse väljs 

 

Förslaget godtas. 

 

 Årskurs 3’s resa till Ekhagens forntidsby 



 

Fråga från lärarna angående vilken summa föräldraföreningen brukar bidrar 

med. Det beslutas att vi fortsätter på samma vis som föregående år, d v s att 

föräldraföreningen betalar barnens inträde.  

 

 Återkoppling kring bussbudgeten 

 

Den totala budgeten för bussresor för skolan och förskolan är 14 000 för 

bussresor under 2011. Av dessa har hittills 7 000 använts. Förskolan har 

använt 1 resa och skolan har använt 3 resor. Flera resor kvarstår under våren 

och pengarna kommer inte att räcka till. Föräldraföreningen skriver en ny    

skrivelse för att försöka öka budgeten. 

 

  

 

8. Aktuella äskningar: 

 

Inga äskningar har kommit in. 

 

9. Mötet avslutas 

 

 

 

Mötessekreterare 

Malin Arvidsson 

 

 

 

Justeras      

Birgitta Thorell     

  


