
Äspereds föräldraförening, möte 2018-09-26 

 

Närvarande:  

Jessica Sjögren, Rickard Jennerhed, Veronica Hullegård, Carolina Larsson, Camilla 

Carlsson, Therese Wilhelmsson, Åsa Winberg, Ulrika Arthursson, Anna Kunerus, Mikael 

Sandberg, Jenny Pettersson, Jenny Ölander, Jenny Pettersson, Linda Björnberg, Jonas Fihn Thorell, 

Margareta Bäckäng, Emelie Saarep Gustafsson, Sara Stjärnerud, Anneli Laitinen, Fredrika 

Abrahamsson, Anett Nilsson, Maria Jäverfelt, Daniel Persson, Carina Tretow,  Maria Persson, Tommy 

Axebrink, Anna Andersson, Anders Hansson, Emma Thorell, Camilla Rosell, Patrick Dyberg, Ulrika 

Artursson, Jenny Pettersson, Stina Danielsson, Camilla Hansen, Sara Granberg, Ulrika Kallin, Torbjörn 

Rapp, Therése Göras 

 

1. Mötet öppnas. 

 

2. Föregående mötesprotokoll gicks igenom. 

 

3. Föreningskassan 

 

Vårfesten, intäkt ca 15 000 kr. Fantastiskt bra! 

Kassan ca 26 000 kr just nu, årliga utgifter kommer. 

Medlemsavgiften tas in nu under hösten, en frivillig avgift 200 kr/familj. 

 

4. Äskningar 

- Godkända bollar, ej inköpta än, Kattis. 

- Inga nya äskningar 

- Förskolan vill höja julpengen till barnen. Lämna in en äskning så hanteras den av 

styrelsen. 

 

5. Personal förskolan 

Linda har slutat innan sommaren, ersättare Ida Nilsson är på plats. 

 

 

6. Personal skolan 

Skolan vill spara pengar. Nya direktiv efter juni.  

Borås Stad vill minska personalen i Äspered och Rångedala med 1 tjänst. 

Berit slutar imorgon. Hennes tjänst kommer inte att ersättas. 

 

Beslut fattas på fredag angående personalbemanningen framöver. Richard kommer med 

besked så snart som möjligt. 

Han har haft möte med lärarna hur de vill organisera sej. 

Innan den nya organisationen är på plats ersätter vikarie Berits plats. Linda Samuelsson är 

vikarie. Stöttas av lärare från Rångedala.  

Målet är att nya organisationen ska gälla från höstlovet. 

Stöd till elever med behov kommer att minska i samband med omorganisationen.  

 



Berits tjänst har annonserats ut men inga behöriga sökande. 

Oro från klass 6 som har nationella prov under året, ska få betyg mm och oro bland eleverna.  

 

Kerstin går på 50%, Susanne 50 % 

 

 

7. Oroligt i F-klass och på skolgården. Förekommer mobbing? 

Onda laget på skolgården? 

Mycket fula ord och sandkastning på skolgården. 

Fritidspersonalen jobbar med åtgärder och har mycket samtal. 

Aktiviteter i faddergrupperna i början av oktober. 

 

Veronica föreslog möjlighet till utökat samarbete mellan förskolan och skolan. För att minska 

steget mellan förskolan och steget upp till förskoleklass.  

 

8. Skoltiderna har förlängts för att eleverna åker en del buss i verksamheten, rasterna har 

förlängts och timplanen har ökat.  

 

9. Team Rynkeby, fråga om intresse finns för att köra ett lopp 3 maj. Richard meddelade att alla 

friluftsdagar redan är inplanerade. 

 

10. TAGE skåp, en idé till skolan och förskolan om det finns intresse för att skapa ett lokalt 

cirkulärt kretslopp. TAGE är ett skåp där man kan TA saker och där man kan GE saker, 

framförallt skor och kläder. Skolan och förskolan tackade nej. Vid vårfesten kunde vi även 

konstatera att det blev väldigt mycket kläder över, så efterfrågan är begränsad. 

 

11. Vårfest 

Arrangörerna gjorde en fantastisk insats. Grymt bra jobbat!  

Barnen kommer att få 30 kr/barn för att de hjälpt till på vårfesten. 

Återkoppling från arrangörerna, ingen loppis nästa gång. Blev mycket kläder över som inte 

såldes.  

 

12. Mötet avslutas. 

 

Det var god uppslutning på mötet.  

Tack för visat intresse! 

 

 

 

 


