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Föräldraföreningsmöte  
 

Datum 2019-11-27 

Tid 18.00-20.00 

Plats Äspereds skolan , 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. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll finns på hemsidan. Protokollet lades till handlingarna. 

3. Information från föräldraföreningen 

• Presentation av styrelsen: 

Torbjörn Rapp, Isabell Claesson, Magnus Öhlander, Daniel Persson, Ida Halvorsen och 

Margareta Bäckäng. 

• Redovisning av föreningskassan, ca 28 000 kronor. 

• Styrelsen påminner om den frivilliga årsavgiften. Betala gärna in 

• Äskningar 

1. Styrelsen uppdrar äskningsansvarig Ida Halvorsen att köpa in spel till fritids som 

godkänts. 

2. Mötet godkänner äskning om aktivitetslådor till förskolan, förskolan införskaffar dess 

själva. 

3. Pengar till varje barn som hjälpte till på vårfesten, pengar till adventskalendrar. 

• Plaststavar till koner för att ”hoppa med käpphästar” eftersöks, om någon har så tar skolan 

tacksamt emot detta. 

4. Information från och om förskolans verksamhet 

• Personal 

Veronica Hullegård informerade om personalsituation. Ida och Maria slutar sista december 

och det är två tjänster ute nu, inget klart. 

 

• Luciafirande 

Luciafirande med fika i församlingshemmet för förskolan 13 december. ”Klassföräldrarna” 

ordnar fika. Informationslappar delas ut omgående med svarsdatum samt justeringar enligt 

önskemål. Swish med bindande anmälan. Camilla på förskolan ordnar utskicket. 

5. Aktuella frågor och information som berör skola och fritids 

• Personalinformation 

Rickard Jennerhed informerade om personal på skola och fritids. Första lärare i svenska 

skall rekryteras efter Ingela Andersson som slutar. 

 

• Slöjden i Dalsjöfors 

Det har framkommit att det är ”rörigt” och att man inte får hjälp av träslöjdsläraren vid 

lektioner. Enligt barn och lärare så har situationen blivit bättre. Rickard och lärarna på 

Äspereds skolan håller kontakt och stämmer av med slöjdlärarna. Rickard nämner också att 
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det är olika digitala system man använder sig utav vilket försvårar situationen, då man har 

både Ping-Pong och Google. 

 

• Idrottslektioner i 5:an och 6:an 

Enligt idrottslärare och Rickard Jennerhed så har det blivit bättre. Vi kommer följa upp 

detta vid nästa möte. Klasserna kommer delas upp i januari och ha idrott var klass för sig. 

 

• Extra lärar resurser 

Enligt Rickard finns det inga extra resurser till mellanstadiet. Ett flertal föräldrar på mötet 

framför sin oro och speciellt när Ingela Andersson avslutar sin anställning på Äspereds 

skolan. Det finns ett stort behov för barn, klasser och lärare att få extra stöd för att få 

vardagen att fungera mycket bättre på främst lektioner men även raster.  

Det är viktigt att alla barn når måluppfyllelsen och känner en glädje att gå till skolan. 

 

• Specialpedagog/ speciallärare 

Rekrytering pågår enligt Rickard Jennerhed. 

 

• Musiklektioner i mellanstadiet 

Det har varit rörigt och stökigt på musiklektioner, ett flertal föräldrar framförde åsikten att 

förändring gällande bemanning för musiklektionerna. Då nuvarande endast träffar 

klasserna en gång per vecka i 40 minuter, det är ingen bra grund till att få en fungerande 

lektion. Mötet önskar att Rickard Jennerhed ser över om det finns en annan lösning. 

 

• Mobiler i mellanstadiet samlas in på morgonen och återlämnas vid hemgång informerade 

skolan.  

6. Skolsituationen i låg och mellanstadiet 
Då det skett incidenter både i och utanför klassrum så önskar föräldraföreningen att en 

handlingsplan upprättas för att stoppa mobbing och fysiska incidenter.  

På mötet framfördes att återkoppling måste ske från lärare och fritids, för får föräldrarna inget veta 

så tror man allt är bra. 

7. Isen  
Föräldraföreningens styrelse tar denna frågan och försöker finna en lösning så barnen kan få åka 

skridskor när kyla och vinter kommer. 

8. Julfest skolan  
Skolans julfest är torsdag 12 december, 17.30 startar julfesten, arrangör är som traditionsenligt 

klass 5. Årskurs 6 står för luciatåg och vi alla ser fram emot en trevlig kväll. 

Information om julfesten är utskickad i Ping-Pong av Cattis, finns även information uppsatt på 

skolan. 

 

9. Årets julgåva  
Årets julgåva doneras till barndiabetesfonden som ”röstades” fram på mötet. 

 

10. Vårfest 2020 
Vårfest kommittén består av Patrik Björnberg, Åsa Winberg, Anneli Laitinen och Fredrika 

Abrahamsson. Kommittén efterlyser två nya medlemmar som kan ingå i planeringen nu för 2020 så 

att de som varit med ett par år kan lämna uppdragen. Är du intresserad kontakta 

föräldraföreningens styrelse. 
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11. Övriga frågor 
Om någon förälder vill att vi tar upp någon fråga till mötena så kontakta styrelsen via mejl, se 

hemsidan och vår Facebook grupp. 

 

12. Skrivelse till politiker 
Då en stor oro framkom på dagens föräldraföreningsmöte så beslutades att en skrivelse skall 

författas till våra politiker om skolans neddragningar och besparingar. En grupp med representanter 

från mötet är sammansatt där Linda McGurk är sammankallande och måndag 9 december träffas 

gruppen. Har du något som du vill tillföra till skrivelsen om konkreta exempel så e-posta 

föräldraföreningens styrelse senast 8 december. Det ligger även ute en blänkare om detta på 

Facebook. 

 

TACK alla som kom på mötet idag, roligt att se så många engagerade föräldrar och lärare. 

 

 

Vid anteckningarna:     
     

Margareta Bäckäng  Torbjörn Rapp    
 


