
Äspereds föräldraförening, möte 2018-03-28 

 

Närvarande:  

Linda McGurk, Jessica Sjögren, Rickard Jennerhed, Veronica Hullegård, Eva Johansson, 

Sofia Lindbratt, Therese Wilhelmsson, Anneli Laitinen, Åsa Winberg, Björn Fred, Fredrika 

Abrahamsson, Sara Granberg, Ulrika Kallin, Magnus Öhlander, Therése Göras 

 

1. Mötet öppnas. 

 

2. Föregående mötes protokoll gicks igenom. 

 

3. Presentation av styrelsen. 

 

4. Redovisning av föreningskassan. Saldo 13 600 kr. Vi täcker de utgifter som vi har framöver. 

Vårfesten blir ett tillskott till kassan. 

 

5. Äskningar: 

Äskning från Kattis angående bollar, har godkänts. 

Svanens hemliga resa är beviljad, 10 st barn á 150 kr.  

Inga nya äskningar inkomna. 

Kvitton ska redovisas till kassören inom 3 månader efter utlägg för att få ut beviljade pengar. 

 

6. Förskola, personal:  

En tjänst annonseras ut på förskolan, söker förskollärare 

Catharina Ivarsson, barnskötare, är tillsvidare anställd 

Maria Johansson kommer tillbaka 1 april efter ledighet 

 

7. Veronica tittar på hur fördelning av barnen ser ut i förskolans grupper inför hösten, påbörjas i 

april. 

 

8. Skola/fritids/kök, personal: 

Köket, Eva-Marie har börjat 

Inga personalförändringar på skolan fram till sommaren. 

Annons ute om personal till fritids, annonsen ska egentligen dras in, frågan har löst sej 

internt. 

Personalbemanningen på fritids kommer se annorlunda ut till hösten.  

Obehörig personal är inte tillsvidareanställd. 

Föräldraföreningen och Rickard är nöjda med nuvarande fritidspersonal. 

 

Städ, ny personal, jobbar för Borås Stad, inget skolan påverkar. 

Borås stad har dragit ner på städningen i skolan. 

 

 

9. Paviljonger, upphandlingen är avslutad. Bygglov är ej sökt än. Muntligt avtal finns angående 

åkermark vid parkeringen. Om det inte går att bygga på åkern blir det paviljonger på 



fotbollsplanen. Paviljongerna ska vara i drift i augusti. De äldsta barnen kommer att gå i 

paviljongerna.  

 

10. Trafiksituationen: parkeringen skulle behöva utökas, frågan om rundkörning vid skolan är 

fortfarande aktuell. Bussen kan inte alltid vända uppe vid skolan när matleverans till köket 

kommer samtidigt.  

 

11. Läxhjälp, finns statsbidrag att söka för det men det är inte så mycket pengar, finns inte 

personal till det. Rickard prioriterar att använda tillgänglig personal under ordinarie skoltid.  

 

12. Fotografering, skolan bokar tid. 

 

13. Is på skolan: 

Stort tack till alla som bidragit till att det funnits is på skolan i vinter!  

Det går att spola is även om det skulle bli konstgräs på fotbollsplanen framöver. 

 

14. Föräldrar får gärna titta mer på fritids ping-pong för att ta del av deras information. 

 

15. Åk 5 har festis över från tidigare evenemang, en del skänks till fritids, och en del säljs till 

vårfesten för 3 kr/st.  

 

16. Golvet i idrottshallen behöver repareras. Frågan har tagits upp med Borås Stad och golvet 

har undersökts på plats.  

 

17. Vårfest  

 

Vårfest för skolan 31 maj. Förskolan och skolan har sina egna separata vårfester. Datum för 

förskolan är ej beslutat än. Kommande år skulle det kunna vara så att det blir en gemensam 

vårfest med både förskola och skola tillsammans.  

 

Vårfesten är till för alla, så även förskolan kommer att få inbjudan och mor- och farföräldrar 

är välkomna. Bra inkomstkälla för föräldraföreningen. Vårfesten startar kl 17.30. 

 

Kulturgruppen på fritids vill gärna öppna vårfesten med en föreställning vilket välkomnas. De 

behöver mikrofoner till föreställningen. Rickard kollar om det finns tillgång till fler 

mikrofoner.  

 

Varje klass får ett ansvarsområde på vårfesten: 

F-klass: baka till caféet 

Klass 1: grilla och sälja korv 

Klass 2: sälja lotter, bok och spellotteri, sälja plantor som klass 3 har sått  

Klass 3: säljer fika i caféet 

Klass 4: chokladhjul 

Klass 5: loppis med kläder, fritidssaker 

Klass 6: 3 olika aktiviteter 

 

Skänk begagnade spel, böcker och loppissaker. Mer information kommer. 



Ev. tas anmälan in på förhand för att uppskatta mängden korv mm. 

Vårfest kommittén består av Fredrika Abrahamsson, Åsa Winberg, Annelie Laitinen  

 

Avvisera på Facebook om att skänka saker till vårfesten. 

 

Swish behöver finnas för betalning under vårfesten. 

 

18. Ett antal klassföräldrar saknades på mötet. Avisera på Facebook att klassföräldrarna ska 

närvara på föräldraföreningens möten. Vid förhinder får man ordna ersättare. 

 

19. Som tradition har styrelsen gått ut och ätit middag inför sommaren, 300 kr/person, vilket 

beviljades.  

 

20. Julklapp till barnen har hittills varit 30 kr. Frågan togs upp om det går att höja summan till 

nästa år. Skicka in ny äskning till mötet i september. 

 

21. Mötet avslutas. 

 

Tack för visat intresse! 

 

 

 

 


