Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-02-24
Närvarande: Linda Johansson, Annica Jagersjö, Chatrine Winberg, Suzanne Larsson, Barbro
Helgesson, Anne-Marie Stävenborg, Sandra Oskarsson, Malin Arvidsson, Johanna Eriksson,
Linda Björnberg, Annelee Hillman Ärje, Mikael Ahremark, Stina Danielsson, Annelie Ekelin,
Angelina Edenvik, Birgitta Thorell.
1. Mötet öppnas
2. Till justerare valdes Johanna Eriksson och Linda Björnberg.
3. Föregående mötesprotokoll:
Ingen ny information från Fredrik Bergman angående att knyta en kontakt i Dalsjöfors för att
se om vi kan samarbeta med dem gällande skolbarnens orienteringsundervisning.
Det beslutades att inga äskningar till föräldraföreningen kan vara stående.
En manual till hur vi gör i ordning isen skall upprättas till nästa år där fler engageras och får
utbildning i hur man spolar den osv.
Vi har bestämt oss för att anlita Knäpparen i Bollebygd för vår förskole/skolfotografering i år
då de uppfyllde flest av de önskemål som inkommit till föräldraföreningen. Skolan önskar att
fotograferingen skall ske en måndag, tisdag eller fredag.
4. Frågor som rör förskole/skolpersonal:
Föräldraföreningen har tidigare i vintras köpt in ett antal hjälmar till förskolan och skolan.
Barnen tar med sig egna hjälmar som förut, men har man glömt eller om man skall åka på
lektionstid utan att ha talat om det i förväg så finns det en klassuppsättning.
De leksaker FF tänkt köpa till utegården stoppas för tillfället då det på grund av bl.a EU regler
är för trångt på gården.
Vi har tidigare fått 8000 kr till resor. Efter den skrivelsen FF gjorde om utökade resurser till
resor har skolan/förskolan nu fått 14000 kr. Vi är inte nöjda vare sig personal eller föräldrar
och kommer därför att gå vidare i frågan. Personalen mailar oss sina synpunkter som vi sedan
sammanställer och gör en ny skrivelse.
5. Information
En färdig mall med inbjudan till FF möten där man bara ändrar datum delades ut till
skolan/förskolan så det kan sätta upp på dörren eller i sina veckobrev.
Dagordning kommer man numera kunna trycka ut själv från hemsidan.
Både lärare och föräldrar tyckte att julgransplundringen fungerade bra.
Datum för vårfesten samt hur denna skall se ut diskuterades. Tipspromenaden genom hela
skolan var mkt uppskattad. Årets vårfest blir tisdagen den 25 maj.

Chatrine Winberg informerade att skolan nu fått Grön flagg och att en ceremoni kommer att
hållas med barnen. Målen kommer att skickas hem till alla föräldrar för kännedom.
Linda Johansson informerade om Bamsegruppens utevistelse som efterfrågades vid förra
mötet. Hon meddelade att de går till skogen varje måndag och att de är ute varje dag på
gården.
Bamsegruppen kommer även under nästa läsår hålla till i nuvarande lokaler.
Angående skolvägen så har det inte hänt något ännu. Anne-Marie är ansvarig att driva frågan
vidare med LFK för att få en säker skolväg.
FF är inbjudna till möte med föreningen ”Vi bryr oss” i Dalsjöfors som är en sammanslagning
av företagare, föreningar mm för att diskutera bl.a. en gemensam uppstart av alla skolor i
Dalsjöfors kommundel.
När vi gör inköp till skola/förskola/fritids ska vi alltid kolla om det är billigare att köpa det
genom skolans upphandlingsavtal eftersom vi då slipper momsen.
På nästa möte kommer vi att ta upp barnplaceringar.
6. Nya medlemmar till föräldraföreningen:
Vi vill hälsa Malin Arvidsson välkommen som sekreterare i föräldraföreningen from nästa
möte som hålls sista onsdagen i april!
Mötessekreterare
Birgitta Thorell
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