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Föräldraföreningsmöte
Datum
Tid
Plats

2020-11-25
18.00-19:00
Digitalt Teams möte

Närvarande

Isabelle Claesson, Torbjörn Rapp, Ida Halvorsen Magnus Öhlander;
Margareta Bäckäng, Frida St Pierre, Lina Tholvin, Jonas Fihn Thorell, Malin
Hansson Ellinora Zadik, Madeleine Svensson.

1. Mötet öppnas och närvarolista upprättad
Mötet öppnas av Torbjörn Rapp, närvarande på mötet enligt ovan.
Margareta Bäckäng valdes till att föra anteckningar för mötet.
2. Närvarande representanter noterades
3. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll finns på hemsidan. Protokollet lades till handlingarna.
4. Information från föräldraföreningen
• Presentation av styrelsen:
Torbjörn Rapp, Isabelle Claesson, Magnus Öhlander, Daniel Persson, Ida Halvorsen och
Margareta Bäckäng.
• Redovisning av föreningskassan, ca 22 000
• 44 familjer har betalt frivilliga avgiften.
• Två äskningar beviljades, julklapp till Svanen och uteaktiviteter för rasten till skolan
5. Information från och om förskolans verksamhet
Skriftlig information från Veronica Hulegård lästes upp av Isabelle Claesson.
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När det gäller personalsituationen så har vi en förskollärarannons ute just nu, då vi har en
förskollärare som slutar hos oss vid årsskiftet. Den informationen har gått ut till berörd
avdelning.
Ni undrade även om det händer något nytt på förskolan: Vi håller just nu på att se över våra
lärmiljöer i verksamheten med lite nytt material, nya möbler etc. Vi arbetar ständigt med
att göra så tydliga miljöer för barnen som möjligt utifrån deras intressen och behov, där vi
har våra styrdokument för förskolan som utgångspunkt och mål.
När det gäller frågan om det uppstår diskussioner/ konflikter när pedagogerna ringer hem
barn från förskolan då de har förkylningssymtom, är sjuka: Jag och pedagogerna upplever
inte att det har varit några större diskussioner kring detta, utan tycker att vi har ett gott
samarbete och förståelse utifrån situationen som råder i världen och Sverige. Vi vill passa
på att tacka för det fina samarbete och förtroende som finns mellan hem och förskola. Alla
arbetar vi för barnens bästa.
Har ni andra frågor som uppkommer under kvällen som berör förskolan är ni alltid
välkomna att kontakta mig för att få vidare svar.
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6. Aktuella frågor och information som berör skola och fritids
Skriftlig information från Richard Jennerhed lästes upp av Isabelle Claesson.
När det gäller personalen har inget hänt sedan senast. Vi har som tur är inte haft mycket frånvaro
heller. När det gäller stämningen så är det normalt sett en tung period i slutet på terminen och
mörker ute. I år blir Corona ett moment till i denna situation. Jag gör vad jag kan för att personalen
ska kunna arbeta hemifrån eller så Coronasäkert det går. Flera är oroliga för att bli sjuka eller vad
som händer om många i personalen blir sjuka.
I övrigt är det ganska lugnt och jag har i stort sett hållit budgeten under året och det ger viss
arbetsro när man inte behöver fundera på nedskärningar.
7. Isen
På fredag kommer det material till fotbollsplanen den blir plan så att det går att spola.
Vilka kan ställa upp att spola isen, Benny Gustavsson, Jimmy Andersson, Ida Halvorssen, Isabell
Claesson, kolla med Grönlund om förvaring av slangen.
8. Julgåva till skolans personal
Ida Halvorsen har fått i uppdrag att köpa in julgåva till personalen från alla barn och föräldrar.
9. Gåva till verksamhet
Mötet beslutade att Äspereds IF får årets gåva från personalen. Torbjörn Rapp ordnar så att årets
gåva sätts in till Äspereds IF och ”Diplom” skrivs ut och ges till personalen.
10. Julfest
Julfesten är inställd.
11. Vårfestgrupp
Beslutades att börja planera för en vårfest, sedan får vi se vilka restriktioner som eventuellt gäller.
Fredrika och Åsa hjälper till att förbereda och lämnar över till Ida och Ellinora.
Styrelsen lägger ut en förfrågan om att fler önskas till vårfestgruppen.

12. Mötet avslutas
Mötet avslutas, mötesordföranden tackar alla för engagerat deltagande. Vi hoppas att vi kan ha
vårfest och våra andra aktiviteter 2021, till dess God Jul och Gott Nytt år!

Vid anteckningarna:

Margareta Bäckäng
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