Protokoll från föräldraföreningens möte 2011-02-23
Närvarande: Kerstin Åberg, Charlotte Jansson, Mirjam Nromander, Chatrine Winberg, Eva
Johansson, Anne-Marie Stävenborg, Mats Jakobsson, Andreas Gabrielsson, Annelee Hillman
Ärje, Lena Erneborn, Birgitta Larsson, Jane Jensen, Veronica Jansson, Malin Sätterskog,
Ulrika Kallin, Johanna Eriksson, Malin Johansson, Jan Tegehall, Birgitta Thorell, Angelina
Edenvik, Annelie Ekelin, Malin Arvidsson
1. Mötet öppnas
2. Till justerare valdes Johanna Eriksson och Lena Erneborn
3. Information av styrelsen ang vad som händer i Föräldraföreningen
Vi har ett ärende hos trafiksäkerhetsverket för utredning. Tor-Björn Danielsson för
aktivt dialogen med högre instanser.
FF har börjat sammanställa samverkningsregler. Vi kommer att ta upp detta underlag
för diskussion vid nästa FF-möte i april månad.

4. Frågor till skola / fritids / förskola
 Vårfesten
Vårfesten kommer att hållas antingen 16:e, 23:e eller 26:e maj. Vi återkommer
med beslut.
 Återkoppling skolfotografen
Förskolan och skolan tycker att det fungerade jättebra och att fotografen var
väldigt proffsig. Några föräldrar tycker inte att kvaliteten på bilderna var bra,
samt att gruppbilden inte gick att förstora tillräckligt mycket på internet för att
avgöra om fotot var bra eller inte. Vi fattar ett gemensamt beslut om att prova
samma fotograf (Knäpparen) igen till hösten.
 Datum för fotografering hösten 2011
Vi önskar fotografering i september månad, dock helst inte en onsdag eller
torsdag för skolbarnen. Förskolan vill helst inte lägga fotograferingen på en
fredag eftersom 15-timmars barn är lediga. Birgitta skickar våra önskemål
vidare till Knäpparen och återkommer med datum.

5. Frågor till förskola
 Bamsegruppens lokaler
Ljuddämpande skärmar är ordnade till lokalen och målarrummet har blivit
Bamses eget rum. Mattor till golv och gardiner i fönstren är också ordnade.
 Återkoppling från arbetsgruppen kring nya lokaler till förskolan
Ett antal lösningar har diskuterats, bl a paviljonger, det vita huset som varit till
salu i närheten av skolan etc. Nästa möte kommer att äga rum 15/3 då Inger
Larsson kommer att vara med samt representanter för lokalförsörjningskontoret. Nu inväntar man klara besked på antalet barn som ska
placeras in i grupperna. Bamsegruppens lokaler kommer inte att stängas ner
innan det finns en annan lösning.

6. Frågor till skola / fritids
 Planerna gällande uppsättning av basketkorgar från Dannikeskolan
Anne-Marie meddelar att basketkorgarna från Dannikeskolan är fullt
fungerande, och även godkända av barnen. Så fort vädret tillåter kommer de att
sättas upp.
 Har bussbolaget gjort förbättringar sedan vårt senaste FF-möte?
Skolan vet inte om några åtgärder har gjorts, däremot säger lärarna att det inte
finns några klagomål bland eleverna. Däremot får vissa barn åka jättelånga turer
för att bussen inte kan vända överallt, eftersom det ibland är en stor buss som
kör. Någon upplever att bussen kör alldeles för fort och inte håller
hastighetsbegränsningar.
 Vad ingår i upphandlingen som är skrivet med Borås Stad?
Chatrine har en fråga angående upphandlingen. Hon har fått besked från dem
om att vi för varje extra elev och varje extra meter kommer att få betala en extra
avgift. Även om det är så att några barn åker med bussen på samma tur som han
ändå kör t e x till slöjden.
 Återkoppling om julfesten
Bara positiv feedback har kommit rörande julfesten.

7. Övriga frågor:
 Skolavslutning 2011
Skolavslutningen kommer att hållas i kyrkan. Skolan har gett noggranna
instruktioner till prästen angående om vad hon får prata om i kyrkan. Hon får
inte förmedla ett kristet budskap. Skolavslutningen kommer att hållas torsdagen
den 9 juni kl 18.00
 Ordning på FF-möten
Önskemål framförs om att börja med förskolans frågor, gemensamma frågor,
skolans frågor och sedan föräldrarnas frågor. Denna ordning beslutas att gälla
framöver.
 Vårfestens peng
Skolan och förskolan tycker det är svårt att veta när de får pengarna för
vårfesten till respektive grupp / klass. Utbetalningssystemet måste justeras från
början, förslag framkommer att barnen ska få pengarna från vårfesten i augusti,
så att de följer ett läsår. Detta förslag godtas av alla.
 Vad händer med busspengarna nu när stadsdelarna gått ihop?
Anne-Marie meddelar att budgeten inte är satt än, det sker besparingar inom
både skola och förskola i område öst. Vi måste ställa frågan igen till Eva
Andersson och stadsdelschef Rita Johansson. Bussresorna är jätteviktiga för
skolan och förskolan och något vi verkligen måste strida för. Anne-Marie har
äskat pengar för detta, men inte fått svar. Eftersom det ännu inte har flyttat några
barn från Äsperedsskolan till friskolor bör inga nerdragningar gälla för vår
skola, vi har ju fortfarande samma behov. Barnen på Äsperedsskolan har
särskilda behov i form av att vi inte har bussförbindelser in till Borås.
FF-styrelsens önskan är att detta inte ska behöva drivas år efter år, utan
att det blir stående, ett antal resor per år.
 Skolan upplyser om att vecka 10 miljövecka i matsalen.
 Diskussion kring insamling av pengar till personal vid jul- och
sommaravslutning.
Det har varit väldigt uppskattat bland lärarna att få presentkort på en gemensam
aktivitet, t e x middag på restaurang.

Beslut fattas om att 3:ornas klassrepresentanter ansvarar för insamling av pengar
för jul (till pedagoger, fritids, städ och kök) och sommar (pedagoger och fritids).
5:orna ska överlämna presenterna vid julfest och på kyrkbacken vid
sommaravslutningen. Förslag om att v 19 ska vara insamlingsvecka för
sommaren.
Instruktioner om belopp och ansvar finns på föräldraföreningens hemsida.
 Beslut tas om att FF inte ska avtacka personal som slutar eller går i pension.
 Ska vi köpa en blomma till representanterna från ÄIF som höll i Lilla
Vasaloppet?
Vi beslutar att köpa en varsin bukett för ca 100,- till dessa 4.
8. Aktuella äskningar:
 FF-styrelse äskar till ett arvode för en gemensam middag, ca 200 – 250 / pers
Äskningen beviljas av deltagarna vid FF-mötet.

9. Mötet avslutas

Mötessekreterare
Malin Arvidsson

Justeras

Justeras

Johanna Eriksson

Lena Erneborn

