Protokoll från föräldraföreningens möte 2011-09-28
Närvarande: Tony Söderberg, Merja Söderberg, Dan Rosenqvist, Annalena Klasén, Tobias
Bohman, Chatrine Winberg, Karin Berggren, Maja Bednarcuk, Ann-Marie Stävenborg, Claes
Hämberg, Kerstin Åberg, Barbro Helgesson, Florin Jansson, Lina Tholvin, Mats Jakobsson,
Inger Hallabro, Mariana Edman, Susanne Lund, Linda Björnberg, Maria Nilsson, Birgitta
Thorell, Angelina Edenvik, Charlotte Ahremark, Stina Danielsson och Annelie Ekelin
1 . Mötet öppnas
2. Till justerare valdes Angelina Edenvik
3. Föregående mötes protokoll lästes upp

4. Frågor som berör förskola

Angående planerna på att utöka förskolan med en avdelning: Enligt Ann-Marie så ska Eva
Andersson gå vidare med dessa planer till politikerna och nämnden. Anne-Marie följer upp
detta.

5. Frågor som berör skola

•

Bussbudget:
Claes informerar om att av de 14000 kronorna som budgeterats i år har
skolan/förskolan använt 13000. Med andra ord är pengarna slut.
Vi beslutade att än en gång ta upp kampen för busspengar – att våra barn har
samma rätt till kulturutbud som övriga barn inom Borås stad. Angelina och
Annelie uppdaterar busskrivelsen och sänder den i första hand till politikerna
och förvaltningschfen Rita Johansson samt områdeschef för Öster Gülzen
Özdenkos.
En möjlighet för skola/förskola att få ta del av delar av kulturutbudet är att öka
samarbetet med biblioteket i Dalsjöfors. Det finns plats i badbussen och medan
en grupp badar kan en annan vistas på biblioteket. Skolpersonalen tar kontakt
med biblioteket och undersöker möjligheter.

•

Sohlbergs buss

Om problem uppstår i samband med skolskjutsarna så ska du som förälder
anmäla felet på följande sätt:
1 . Gå in på föräldraföreningens hemsida och leta reda på mailkontakten till

Sohlbergs buss.
2. Skriv ner tid, datum och beskriv problemet som ditt barn råkat ut för.

Det är viktigt att allt felanmäls via denna mailkontakt eftersom
informationen då når rätt person och inte ”fastnar” hos någon som svarar i
telefon.
Om förskola/skola upplever problem kring skolskjutsarna tar de kontakt
med Paul Renk.

•

Kompisskap – hur ser det ut på skolan? Några föräldrar uttrycker oro kring det
sociala klimatet. Enligt pedagogerna så är det ett bra klimat på skolan. Barnen
är snälla mot varandra och man jobbar aktivt med detta. Bl.a så arbetar man
med etiska samtal.

•

Vad innebär ”nyttigt fika?”
Föräldrar upplever detta begrepp som problematiskt då alla tolkar det olika.
Vissa barn har bullar och kakor med sig, medan andra tolkar det mer
bokstavligt och skickar med en smörgås eller frukt. Lärarna lovar att definiera
begreppet på ett veckomeddelande.

•

Trafiksäkerheten runt skolan
Enligt många är situationen, framförallt på morgonen, värre än någonsin med
många bilar som lämnar av barn uppe vid skolan.
Beslut togs att föräldraföreningen ännu en gång kommer att skicka brev till
politiker angående trafiksäkerheten vid skolan och även i Äspereds samhälle.
Det första brevet skickades för ca ett år sedan till nämnden i Dalsjöfors men
genom att det är ny nämnd med nya politiker skickas det återigen. Angelina är
ansvarig att uppdatera brevet och skicka det vidare till stadsdel östers nämnd
men även till Ulf Ohlsson och Lena Palmén.

•

20 oktober inbjuds alla föräldrar till en föreläsning om föräldraskap. Föreläsare
är Alf B Svensson. Föräldraföreningen kommer att stå för fika som säljs till
självkostnadspris.

6. Övriga frågor

•

Susanne Lund valdes som föräldraföreningens representant att ingå i
krisgruppen, en grupp som samlas om det skulle inträffa något som berör
många i skolan/byn.

•

Ordinarie linjetrafik – frågan väcktes om vi ska kämpa för att få utökat antal
bussturer – finns intresse och kommer folk att åka? Eldsjälar att driva denna
fråga eftersöks!

•

Reflexvästar – Föräldraföreningen vill åter igen dela ut reflexvästar.
Ev. kan Mats Jakobsson fixa från sin arbetsplats – annars ringer Angelina till
några försäkringsbolag och frågar om de kan skänka några.

•

Dagordningen för föräldraföreningsmötena ska finnas på hemsidan, men
eftersom det inte fungerade till detta möte så ser Stina Danielsson till att det
fungerar framledes.

•

Luciafesten infaller i år den 13 december. År 5 ansvarar för fika, lotterier och
ev. lekar.

•

Mötet i september utses till årsmöte där styrelsen väljs om. Flera personer har
visat intresse att ingå i styrelsen, men då inte dessa personer befann sig på
mötet kunde de inte väljas in i sin frånvaro.
Intresserad förälder vänder sig till Angelina Edenvik och får information om
uppdrag och deltar det första året som suppleant i styrelsen för att sedan ta över
något ansvarsområden vilket sker efter ett år.
Beslut: Nuvarande styrelse väljs om på ett år.

7. Äskningar

•

Föräldraföreningen vill uppmuntra till nytänkande angående äskningar.
Föräldrar som vill anordna någon aktivitet på loven som berör många barn kan
ansöka om pengar. Speciella projekt på skolan som är utöver det vanliga – tex
”Glad dag” som främjar kompisskap eller naturdag i samband med arbete kring
Grön Flagg e.d .

•

Du som vill komma med förslag/äskning skall beskriva aktivitet, hur många
barn det vänder sig till samt kostnad. Detta underlag mailas till

föräldraförenings styrelse senast två veckor innan till föräldraföreningsmöte.
(föräldraföreningsmötet är sista onsdagen i september, november, februari och
april).

•

Beviljade äskningar
1 . Fritids beviljas att köpa in vad som behövs för att genomföra ”spa” efter en

sportaktivitet i idrottshallen under sportlovet. Om Fredrik Bergman kan
hålla i denna aktivitet kommer även barn som inte går på fritids att bjudas
in. Högst 1000 kronor för detta beviljas.
2. Förskolan äskar om ”julpeng”. Föräldraföreningen beviljar inte någon

”julpeng”, men eftersom det varit så få äskningar de senaste mötena så
beslutas att Vårfestpengen i år höjs till 50 kr/barn. Dessa pengar kan
naturligtvis användas till ”julpeng” om så önskas.
Syfte med vårpengen är att barnen skall få vara med att önska vad de vill
använda pengen till. Barnen gör en fantastisk insats under vårfesten och får
en vårfestpeng som tack för deras hjälp. ”

Vårfestpengarna kommer att delas ut av en representant från
föräldraföreningen på stormötet den 14 oktober.

Mötessekreterare:

Annelie Ekelin

Justeras:

Angelina Edenvik

