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Malin Larsson, Lina Tholvin, Anna Andersson, Jonas Fihn Thorell, Jonas Grönlund, Therése Larsson, 
Lisa Henningsson, Ulrica Artursson, Anneli Laitinen, Ida Halvorsen, Chatrine Winberg, Joacim 
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Veronica Hullegård, Camilla Carlsson, Rachel Vessby Bergenholtz, Anette Nilsson och Sara Stjärnerud  
 
Föregående möte  

❖ Bokcirkeln är nu igång och träffas 1 gång i månaden. Är man intresserad av att starta 
ytterligare en bokcirkel kan man kontakta Carina Tretow.  
 

❖ Styrelsen presenterar sig. Består för närvarande av Torbjörn Rapp, Isabelle Claesson, 
Margareta Bäckäng, Daniel Persson och Magnus Öhlander 
 

❖ Ff- kassan uppgår till 16 723:- Ytterligare  ca 13 000:- är på väg in från Vårfesten 
 
 
Förskolan  

❖ Inget nytt på personal fronten.  
❖ Alla pedagoger jobbar just nu med kompetensutveckling. Jobbar med läslyftet med natur och 

teknik.  
❖ Lucia blir 13/12 i Äspereds kyrka mer info kommer.  

Föräldrarepresentanter från förskolan fixar församlingsgården och fika till luciafirande. 
Carina Tretow bokar församlingsgården från kl.17 på torsdagskvällen fram till kl.11 på 
fredagen för iordning fixande och städ.   

❖ Veronica Hullegård berättar lite om hur de arbetar i verksamheten.  
 
Skola 

❖ Det är lite turbulent på personalfronten på skolan just nu. Svårt att få in vikarier vid sjukdom.  
Fritids har två anställningar till på gång.  
Klass 2 har sökande som klasslärare. Läraren i klassen idag ska tillbaka till fritids.  
Svenskläraren har sagt upp sig. Tjänst på väg ut.  
I november ska alla tjänster vara tillsatta.  
 

Buss situationen  
❖ Föräldrar är missnöjda med längden på barnens bussturer. Kollar upp möjlighet att alternera 

turerna.  
 
Isen 

❖ Finns frivilliga som gärna spolar isen men största problemet är hur och var man förvarar 
slang mm på ett smidigt sätt.  

 
Slöjdsituation 

❖ Joacim har varit med på slöjden och berättar att det börjar bli lite mer ordning men finns 
fortfarande lite att jobba på. Kommunikation med Dalsjöskolans rektor finns om hur det ska 
läggas upp framtiden. Klass 3 och 4 har slöjd i Gånghester. Klass 5 och 6 är i Dalsjöfors.  

 
 
 
 



Idrottssitution 
❖ På grund av att Chatrine har delad tjänst med administrativt arbete då hon är biträdande 

rektor också räcker inte lärotiden till för all idrottsundervisning. Därför har alla klasser utom 
klass 2 delad idrottsundervisning. Klass 0-1, 3-4 och 5-6 har delad idrott. 
Föräldrar utrycker oro över att undervisningen blir lidande när det är så stora klasser med 
blandade åldrar. Chatrine arbetar mycket med att barnen ska lära sig samarbeta. Just nu 
utvärderas idrottssituationen och barnen får säga sina synpunkter på hur de tycker att 
idrotten fungerar.  
 

❖ Klass 5 har börjat arbeta med boken ” Värsta bästa nätet” av Maria Dufva  
Barnen hade fått denna i gåva. Frågan väcks om detta kan bli en stående gåva till elever i 
klass 4? Kollar upp detta.  
Det efterfrågas en plan/ policy för hur skolan arbetar med nätsäkerhet.  
 

❖ Julfesten är bokad till 12/12 på kvällen i Äspereds idrottshall. Klass 5 står för julfesten. Klass 6 
håller i luciatåget. Mer info kommer om tid.  

❖ Discodatum är bokade till 18/10, 31/1 och 27/3  
 
Vårfest 

❖ Finns intresse från föräldrar att driva detta även nästa år? Den brukar vara väldigt uppskattad 
och generera mycket pengar till föreningskassan.  

 
❖ Beslut tas att styrelsen får godkänna äskningar upp till 5000:-.  

 


