
Minnesanteckningar Äspereds föräldraförening 170926 
 

1. Mötet öppnades 
2. Det fanns inga frågor kring föregående protokoll. 
3. Information från föräldraföreningen 

a. Presentation av styrelsen Isabelle Claesson ordförande och representant 
för ortråd, Torbjörn Rapp IT-ansvarig och äskningsansvarig, Sara 
Granberg kassör, Jenny Näslund sekreterare, Mariana Edman fikaansvarig 

b. Redovisning av föreningskassan. 26 familjer har betalat. 
Föräldraföreningen har en del fasta äskningar som är stående. Vi går nu 
ungefär plus minus noll. Vill vi kunna hjälpa till med äskningar som inte är 
stående men då behöver vi få igång en vårfest. 

c. Frivillig avgift på 200:-/familj. Betala gärna in! 
d. Två äskningar har kommit in sedan sist. Högtalare – vi får titta på 

ekonomin. Vi diskuterade om det behövs. Kan det finnas andra alternativ? 
Jenny Pettersson pratar med Fredrik Carlsson kring andra produktförslag. 
Äskning kring varsin klassfotboll till King. Plastboll. Detta undersöks 
vidare. Kattis har ordnat med två bandymål, kvastar och stavar. Behövs 
det bordtennisracket? Julklappen till förskolebarnen a 30 kr är stående 
och förskolan meddelar Sara när det är dags. 

e. Nya klassföräldrar: 
Svanen Ida Halvorsen, Sofia Holmberg 
Tranan Carina Tretow, Linnea von Schedvin 
Storken - 
Förskoleklass Erik Tretow, Åsa Winberg 
1:an Sara Stjärnerud, Magnus Öhlander 
2:an Pernilla/Tony Carlstedt, Tina/Niklas Gusténius 
3:an Malin Hansson, Karin Josefsson 
4:an Annelie/Kai Laitinen, Therese/Fredrik Wilhelmsson 
5:an Magnus/Maria Persson, Veronica/Florin Jansson 
6:an Malin Sätterskog, Therese/Tony Carlsson 

4. a.  Utbyggnad förskola status. Skolan kommer i nuläget inte att byggas ut. Det 
har lagts på is. Det blev lika dyrt som nybygge. Nu tittas det på paviljonger. 
Januari eller augusti? Vet inte när de kommer. Fråga: Varför förläggs skola där 
och inte förskola. Lättare med de större barnen att förflytta sig in och ut. Får 
skolan tillbaka Svanen-lokalerna får de inte fler klassrum. Nu får skolan två 
baracker.  Vill sätta dem i skogen/slänten. Det är ett förslag. Skolan kommer inte 
drabbas ekonomiskt av att skolan får baracker och inte förskolan. Kostnaden går 
på Borås Stad. Barnantalet går ner. 
b. Haft ute tjänst under sommaren. Några slutade i våras. Tolv sökande men 

ingen behörig. Dock fanns det några barnskötare. En visstids 6 mån från 1/11. 
Katarina Ivarsson. I år finns inget stadsbidrag så det kommer vara färre 
personal under året men det är inte helt fullbelagt med barn. Några nya barn 
kommer in i januari. 

c. Trafiksituationen bussen – önskemål inlagt att bussen skall kunna köra in vid 
containrarna och sedan köra ner på nuvarande väg. Påtryckningar från 
föräldrar kan påverka! 

d. Luciafirande 15/12. 



e. Kodlås på förskolan från och med idag. Koden fungerar under viss del av 
dagen. I övrigt får man trycka på ringklockan. Kod byts ungefär en gång per 
termin. Koden skall EJ känna till barnen. Svanendörren – Veronica har tagit 
upp med säkerhetsansvarig att det behövs ett fönster i den dörren. Det 
kommer inte finnas någon ringklocka mellan över och undervåning (vid 
matsalen) men man kan gå den vägen om man kommer ihåg sin kod 
 

5. Aktuella frågor/information som berör skola/fritids 
 

a. Jessica, fritidspedagog  skall börja på fritids 15/11. Hon har mycket erfarenhet. 
Till dess har vi Carina som är på plats fram till dess att Jessica börjar. 

b. Skolfoto Syskonfotografering –  Det var osäkert kring om det var tillåtet för de 
yngre barnen. Det blev rörigt och skolan kunde inte ta ett beslut. Cattis har frågat 
fotografen om det är ok med syskonfotografering när det är uppsamlingsheat. De 
återkommer med info. I så fall måste föräldrar vara med. Äldre barn kan gå själva. 
Att förskolan inte tar foto är en ny lag. 

c. Skolorganisation. Sammanslagning är pausad och är inte aktuell just nu.  
d. Lucia: Luciatåg 12/12. Femmorna arrangerar och datumet är spikat. Skolan har 

genrep/premiär på morgonen för övriga klasser. 
e. Hur kommer det att se ut i hallarna? Det har önskats korgar till mössor och 

vantar. Detta skall köpas in. Barn och föräldrar måste hjälpas åt att plocka undan 
så att det kan städas. Det måste finnas någonstans att ställa stövlar och plats för 
korgar. Cattis försöker hitta bra lösning. 

f. Dörrarna till klassernas hallar är öppna från 7.40. Detta för att barn som inte går 
på fritids inte skall komma in inna skolan börjar. 

g. Imorgon kommer Emil som är bollkonstnär. Han reser runt i hela världen. Han 
arbetar med trick och att vara en bra kompis. 10-11 och 12-13. Förhoppningsvis 
kan han komma en annan gång till förskolan. (Infört i efterhand: det ordnades så 
att även förskolebarnen fick träffa honom). Tack Torbjörn som har ordnat så att 
han har kunnat komma till oss. 

h. Fritids har APT en gång i månaden måndagseftermiddag från 14.00-16.00 och då 
är det vikarier. 

i. Gambiaprojektet. Kai, Kerstin och en föräldrarepresentant kanske kan arbeta 
med Gambiaprojektet? Kai presenterar vad tanken kring Gambiaprojektet är, t.ex. 
ha kontakt elever emellan, hjälp till skolan, en grind för att skolan skall få vara i 
fred om det hjälps till med avlagda ipads etc. Lärarna har spånat om att kunna ha 
ett bord med lotter, loppis eller liknande där inkomsten går till projektet. Det 
finns även tankar om att de tillverkar saker i Gambia som sedan säljs här vid t.ex. 
julfest eller vårfest. Pedagogerna sköter elevkontakter men om det skall hjälpas 
till på något mer sätt behövs det föräldraengagemang. 

j. Skolskjutsen tas upp. Flera föräldrar tar upp exempel på telefonanvändning och 
även om hög hastighet. Föräldrar, kontakta Ellös buss vid problem. Prata med 
Christer Eriksson. Chauffören får beröm för att hon har bra koll på barnen och 
ordning och reda på bussen. Hon är också populär bland barnen. 
 

5. Vårfest, samvaro. Försöka med klasserna engagemang igen. Klassföräldrar får ta 
vissst ansvar samt delegera. Vore bra med stående schema där varje årskurs har 
olika arbetsuppgifter. Klassföräldrar får göra tidsschema för klassens uppgift. 
Kolla upp vad som finns för material hos Patrik. Detta gör styrelsen. Torbjörn 



kontrollerar nätet. Jenny kontaktar Patrik. Samordningsgrupp: Åsa Winberg, 
Annelie Laitinen, Fredrika Abrahamsson. Alla familjer kan skänka saker. Kan 
pedagoger tänka sig att odla lite med ett par klasser?  Datum? Sofia Holmberg 
kontrollerar med skolan om de är positiva till en vårfest (de behöver inte känna 
att de måste vara där). Åsa och Sofia kontrollerar med förskolan om de är 
positiva till en vårfest. Vårfesten blir en stående punkt på framtida möten.  
 

6. Övriga frågor 
a. Nyrekrytering till styrelsen. Nathalie slutar i styrelsen och vi vill gärna få 

in en ny person i styrelsen. Kontakta någon i styrelsen om du är 
intresserad! 

b. Vi vill gärna få Richards tankar kring bakgrunden till beslutet att lägga 
omorganisationen på is och hur tankarna ser ut framåt.   

c. Det har inte meddelats att slöjden är tillsammans med Rångedala. Det har 
varit personal med men vissa barn har upplevt det rörigt på lektionerna. 

 
7. Mötet avslutades 

 
Vid datorpennan: Jenny Näslund 

 
 

 


