
Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29 

Närvarande: Birgitta Thorell, Kerstin Åberg, Barbro Helgesson, Maria Rapp, Malin 
Johansson, Malin Arvidsson, Sandra Oskarsson, Maja Bednarcuk, Nina Björk-Jakobsson, 
Charlotte Jansson, Lina Tholvin, Therése Göras, Marko Kunerus, Peter Blohm, Ulf Erneborn, 
Charlotte Ahremark, Angelina Edenvik, Annelie Ekelin, Johanna Eriksson, Maria Johansson 

1. Mötet öppnas 
 

Charlotte Ahremark väljs som kassör i föräldraföreningen och hon hälsas välkommen 
av Angelina Edenvik. 
 

2. Till justerare valdes Charlotte Jansson och Malin Johansson 
 
3. Föregående mötesprotokoll: 

Kort sammanfattning av föregående möteskontroll. 

 
4. Aktuella frågor/ information från förskolan: 

Skolan arbetar med en likabehandlingsplan och i samband med detta kommer föräldrar 
och barn få hem några frågor att svara på under v 40. De äldre barnen kommer att 
kunna svara på dessa frågor själva, men skolan ber föräldrarna att hjälpa de mindre 
barnen att svara på dessa frågor. Svaren kommer att behandlas anonymt. 

5. Aktuella frågor till rektor, pedagoger i skolan/ förskolan /fritids: 
 

• Vilka planer finns för firande av lucia / jul för Tranan, Storken och Bamse?  
 
Information kommer vid föräldramötet 6/10. 

 
• Hur utnyttjas busspengarna som vi har till vårt förfogande? 

 
Förskolan – Ofta får förskolan information om olika evenemang senare än 
skolorna i stan. När förskolan sedan ringer för att anmäla sitt intresse är 
platserna slut. Någon föreslår att det kanske är det bättre att preliminärboka 
platser för att sedan i värsta fall avboka om det inte skulle fungera. Förskolan 
säger också att det inte anordnas så många aktiviteter som passar de minsta 
barnen, utan att det mesta är för barn från 5 – 6 år. Dessutom är det till viss del 
en organisationsfråga, att det saknas personal för utflykter som dessa. Flera 
föräldrar säger sig vara intresserade av att ställa upp och hjälpa till om det 
behövs.  
 
Bamse – inga direkta planer i dagsläget. Förslag om att fråga poliser / 
brandmän i Äspered om att komma ut och besöka skolan.  



Skolan – utnyttjade en bussresa den 28/9 till en teaterföreställning. Inbokat 
resa till Navet 9/11 och det finns även planer på att åka till ishallen innan jul, 
men har ännu inte de inte fått några tider. Till våren är djurparken planerad, om 
djurparkskortet förnyas till våren.  
 
De olika avdelningarna uppmanas att informera varandra om de inte själva 
utnyttjar ”sina” resor, så att det kan komma någon annan avdelning till nytta. 
 

• Hur jobbar man med fadderverksamheten? Kan man arbeta mer aktivt? 
 

Idag pågår fadderverksamhet från och med 0:an. Den 19 oktober kommer 
det vara en fadderdag, där eleverna arbetar i sina faddergrupper med tema 
Grön flagg. Till våren kommer årskurs 6 anordna en aktivitetsdag med olika 
stationer, där eleverna går i sina faddergrupper. Skolan tar med sig frågan 
över hur man kan arbeta ännu mer aktivt med fadderverksamheten. Vad 
gäller Storken / Tranan har man ingen fadderverksamhet i den bemärkelsen 
utan mycket gemensamma aktiviteter mellan avdelningarna. 
 
Bamseavdelningen hamnar lite utanför, de hör varken till förskolan eller 
skolan. Kan barnen i Bamse få fadderbarn inne på Tranan? Visst utbyte 
mellan Bamse och förskolan sker idag med utedagar, gemensamt firande av  
högtider etc. Ändå vill vi i Föräldraföreningen försöka få in Bamsegruppen 
mer med utbyte uppåt med 0:an etc. Bamses verksamhet bedrivs idag lite i 
skymundan, och den lösning vi har idag är inte optimal. Det hade varit bättre 
för alla att ha en barack på en större skolgård uppe vid Tranan.  
 

• Barnantalet på skolan och planer för framtiden 
 
Anne-Marie har haft diskussioner med sin chef Eva och diskuterat läget med 
barnantalet, och sett att vi kan fortsätta som idag fram till och med 2014. 
Från och med januari 2011 blir det en ny organisation, med 
stadsdelsnämnder där vi kommer att tillhöra Borås Östra. Med det finns 
definitivt ett behov av större lokaler.  
 
Är det kanske dags att driva frågan om en barack idag? Lokalen som Bamse 
har idag känns inte anpassad för verksamheten. Hallen är alldeles för liten på 
Bamse. Förslag om att bygga ut under taket mot gården för att få en 
groventré att hänga jackor, ställa skor etc i. Anne-Marie tar med sig frågan 
om hallen/omklädningsalternativ. 2 föräldrar kommer att driva frågan om en 
barack till Äsperedsskolan. 
 
Föräldrar är enligt lag garanterade en barnomsorgsplats inom 4 månader 
inom kommundelen, men inte nödvändigtvis på orten man bor. Idag ser det 
ut på följande vis: 



Barn födda 2005 -  alla placerade 
Barn födda 2006-  1 i kö, placeras 1/10 
Barn födda 2007 - alla placerade 
Barn födda 2008 - 2 i kö 
Barn födda 2009 - 11 födda, 2 placerade, 9 i kö för placering under våren 
2011 
Barn födda 2010 - 8 födda, 7 i kö för placering under våren 2011 
 
Inget besked idag på hur många utav dessa barn som kommer in i Äspered.  
 

• Vilka planer finns för julfesten i år? 
 
År 6 kommer att ha ett luciatåg, men hur ser det ut i övrigt? 5:an vill också 
ha ett luciatåg med lite festligheter före jul. Upplägget med 
julgransplundringen var väldigt uppskattad, och förslaget är att behålla det 
som var bra med detta (fika, bord att sitta vid, lekar, dans) till en fest före 
jul. 5:orna skulle gärna vilja få chansen att samla in lite pengar till sin 
klassresa, som de vill ha i början av hösten i årskurs 6. Klass 5 får uppdraget 
att hålla i julfesten med fika, försäljning och lotterier, medan 6:orna har 
ansvar för luciatåget. 
 
Kan de övriga klasserna bidra med någon form av uppträdande (sång, teater 
eller liknande) och sedan gemensamma ringlekar för alla? Förslag att i 
förväg träna lite ringlekar med barnen, så att de kan dem till julfesten. Alla 
är välkomna till julfesten, även de barn som går på förskolan.  
 
Beslut tas om att julfesten kommer att äga rum den 13/12 kl 18.00. 5:orna 
kommer kl 17 och fixar med bord och stolar. Musikanter undersöks med 
Tor-Björn Danielsson. Städning efteråt tar 5:orna hand om. Beslut fattas om 
att detta koncept gäller för julfesten framöver. 
 

• Disco 
 

Klass 6 kommer att anordna ett disco den 22 oktober. Vi fattar gemensamt 
beslut om att 6:orna varje läsår anordnar 4 discon. Vill 5:orna anordna det 
sista discot varje vårtermin så kan de få göra det. 
 

• Aktiviteter för barnen på höstlovet 
 
Förskolan kan tänka sig att avstå från en tid i gympahallen denna vecka så 
att någon aktivitet skulle kunna anordnas för de barn som inte har fritids 
under veckan. Annelie tar kontakt med Ann-Louise Helgesson och Fredrik 
Bergman för att se om Fredrik kan vara behjälplig med detta.  
 



• Hur fungerar skolbussen? 
 

Barnen säger att det ibland inte finns plats för alla att sitta, att det saknas 
bilbälten i bussen, samt att chauffören kör fort. Anne-Marie har pratat med 
bolaget och fått svar om att alla bälten fungerar som de ska, men att de kan 
vara lite tröga. Bussbolaget har också haft en felaktig siffra på antal barn 
som ska åka med och därmed kommit med för liten buss. Detta är justerat 
nu. Uppgifter kommer också om att bussen ibland inte stannat på hållplatser 
för att släppa av barn. Bussen släpper av barnen längre hemifrån i år, t e x 
blir barnen avsläppta vid Vattungakorset 1, 5 kilometer hemifrån. Detta är en 
starkt trafikerad och obelyst väg och väldigt farlig för barn att gå på. 
 
Föräldrar som har åsikter om skolbussen rekommenderas att ringa Per-Olof 
Lövgren vid skolan i Dalsjöfors. 
 
Föräldraföreningen vill uppmana alla barn att ha på sig reflexvästar till 

och från skolan nu under den mörkare årstiden. 

 
• Grön flagg 

 
Maria gick igenom de mål som finns för Grön flagg för skolan. Detta 
dokument kommer att läggas upp på föräldraföreningens hemsida. 
 

 
• Internetförelsäning 

 
Birgitta har pratat med rektorn i Dalsjöfors om att tillsammans anordna en 
föreläsning kring internet och vad barnen kan mötas av där. Denna fråga 
drivs av Ann-Louise Helgesson och idrottslyftet 
 

 
6. Styrelsen ger information om vad som händer i föräldraföreningen 

 
Föräldraföreningens styrelse har skickat in en skrivelse till Dalsjöforsnämnden 
gällande trafiksäkerheten i Äspered. Hela skrivelsen finns på föräldraföreningens 
hemsida www.asperedsforaldraforening.se 
 

 
 
7. Övriga frågor: 

 

• Ansvar på dig som är klassförälder 
 



Att komma på föräldraföreningsmötena, om inte skicka en representant för 
klassen. 
Samla in pengar till presenter till personalen. Förslag om att enas gemensamt 
om hur vi ska samla in till personalen. Under föräldraföreningens möte i 
september varje år fattas beslut om hur insamlingen ska gå till under 
följande läsår. Rutiner kring presentinsamling läggs ut på hemsidan. Till 
julfesten samlar klass 3 in 20,- / barn och köper ett gemensamt presentkort 
till lärare, fritids, städ, kök etc. Varje klassförälder samlar in pengar för sin 
klass och ser sedan till att dessa pengar kommer till klassrepresentanterna i 
3:an. 
 
På våren samlar 0:an – 3:an in 30,- / barn till en present till sina lärare, 4:an 
för sig, 5:an för sig och 6:an för sig.  
 

• En arbetsgrupp för att spola isen måste tillsättas vid nästa 
föräldraföreningsmöte. 

 
8. Aktuella äskningar: 

 

• Teaterbiljetter för klass 1 – 3 för föreställningen ARG – beviljas 
• Tranan / Storken äskar om julklapp för 50,- per barn – avslag 
• Bamsegruppen äskar om digital fotoram – beviljas 
• Tranan / Storken äskar och tak och förråd till vagnarna - avslag 
• Tranan / Storken äskar om kakbord till sandlådan – avdelningarna får 

återkomma med mer information om kakbordet.  
 

9. Mötet avslutas 
 

 

Mötessekreterare 

Malin Arvidsson 

 

 

Justeras     Justeras 

Charlotte Jansson    Malin Johansson 


