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Föräldraföreningsmöte
Datum
Tid
Plats

2020-03-25
18.00-20.00
Äsperedsskolan, matsalen

Närvarande

Se bifogad närvarolista

1. Mötet öppnas och närvarolista upprättad
Mötet öppnas av Torbjörn Rapp, närvarolista bifogas med protokollet.
Margareta Bäckäng valdes till att föra anteckningar för mötet.
2. Närvarolista upprättades
3. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll finns på hemsidan. Protokollet lades till handlingarna.
4. Information från föräldraföreningen
• Presentation av styrelsen:
Torbjörn Rapp, Isabell Claesson, Magnus Öhlander, Daniel Persson, Ida Halvorsen och
Margareta Bäckäng.
• Redovisning av föreningskassan, 28 000 kronor.
• Styrelsen påminner om den frivilliga årsavgiften. Betala gärna in. Det kommer att delas ut
lappar om årsavgiften till hösten.
• Äskningar utelåda, soffa och saccosäckar, föräldraföreningen avslår, Torbjörn meddelar.
5. Information från och om förskolans verksamhet
Skriftlig information från Veronica Hullegård.
Två förskollärare är rekryterade vid årsskiftet, en av dem börjar 1 april på avdelningen Tranan och
den andra börjar i september på avdelning Storken. Arbetssättet på förskolan är att arbeta
tillsammans i huset och så även i bortfall av personal. Förskolan fördelar kända pedagoger över
avdelningar vid behov för att skapa en trygghet hos barnen men även hos er vårdnadshavare.
Viktigt att alla håller sig uppdaterade via Ping-Pong samt uppsatta anslag.
6. Aktuella frågor och information som berör skola och fritids
Skriftlig information från Richard Jennerhed.
Två rekryteringar pågår till lågstadiet. En annons ute för att ersätta Pia Kerola. Svenskalärare till
mellanstadiet börjar den 4 maj. I Elevhälsoteamet saknas en specialpedagog, men de pengarna
bekostar en extra resurs till skolan / fritids. Rekrytering av specialpedagog pågår. Informationsbrev
kommer varje vecka enligt Richard och månadsbrev samt extra information vid större
verksamhetsförändringar. Organisation för skolan är påbörjad inför nästa läsår.
Resurser och lärarsituationen diskuterades. En hel del frågor uppkom vid mötet och noterades
nedan. Mötet önskar att rektorn besvarar dessa frågor i en skrivelse till styrelsen.
Hur ser organisationen och resurserna ut i skolan.
Finns alla anpassningar för elever dokumenterat?
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Är åtgärdsprogram upprättade för de elever som behöver det?
Hur jobbar skolan för att identifiera i vilka ämnen eller vid vilka tillfällen klasser behöver
extraresurs?
Hur stor procentuell del av skolans barn uppnår sina mål?
För de barnen som inte uppnår målen, hur jobbar skolan konkret med att förbättra det?
7. Vårfesten 2020
Beslutades på mötet att ställa in vårfesten pga. rådande situation gällande Covid-19.
8. Övriga frågor
Sommarpresent till varje klass samlas in av klassrepresentanter, föräldraföreningen köper en
gemensam sommarpresent till övrig personal.
9. Mötet avslutas

Vid anteckningarna:

Margareta Bäckäng

Torbjörn Rapp

Richard Jennerhed
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