SANDSBRO SKOLAS
FÖRÄLDRAFÖRENING

Styrelsemötesprotokoll 12 oktober 2016
Ordförande:
Sekreterare:
Justerare:
Övriga närvarande:

Christina Björnfot
Caroline Högfeldt Coucher
Camilla Frödholm,
Johan Krantz, Charlotte Airosto, Marylin Gyllenbris

§ 1. Mötet öppnas
Christina hälsar alla välkomna.
§ 2. Val av justerare och protokollförare
Protokoll: Caroline Högfeldt Coucher
Justerare: Camilla Frödholm
§ 3. Medlemmar/Ekonomi
Vi kan med glädje konstatera att medlemsantalet har ökat och idag har föräldraföreningen 121
medlemsfamiljer. Det gav resultat att vi fanns med vid höstens första föräldramöte och
presenterade föräldraföreningen som avslutades med en ”Tyst swish-minut”.
§ 4. Kommunikation
Charlotte föreslår att vi ska ändra placeringen av föräldraföreningen på hemsidan. Vi tycker
det låter som en bra idé.
§ 5. Ledningen informerar
-

Vecka 44 börjar man äta i paviljongen. Ombyggnationen beräknas vara klar till nästa
höst.
Fritidspersonal som ska vara ute bland barnen, rastpedagoger.
Skolan jobbar just nu mycket med värdegrundsfrågor.
Föräldraföreningen ställde frågan hur vi kan gå vidare med att frågan att förbättra
utemiljön.
Charlotte säger att personalen har önskat att föräldraföreningen hellre få bidra med
upplevelser som teater istället för saker. Exempelvis hellre en teater som julklapp
istället för julklappar. Se punkt 8.
From vecka 45 kommer det att finnas pedagoger ute på skolgården (mellan A- och Chuset) som tar emot barnen som har morgonfritids men som inte ska äta.
Fritidsverksamheten startar utomhus klockan 7.30. De barn som har omsorg innan
skolan böjar, tar kontakt med den pedagog som är ute, för avprickning. Väskor läggs
på scenen och tas med när skolan sedan börjar.

§ 6. Nya frågor
-

Det är svårt att hitta kvarglömda kläder då det finns så många hus de kan ligga i.
Önskvärt är att skolan exponera de kvarglömda kläderna med lite mer struktur.
Förslagsvis uppsamlingstillfällen vinter/vår.
När städar Vidinge hem skolgården? Charlotte tar med frågan och återkommer med
svar.

§ 7. Pågående frågor
-

Ventilationsbollen diskuteras om igen. Solfilm tar 30 eller 40%. Peter har fortfarande
samordningsansvaret för lokalfrågorna. Fråga: När gjordes senaste mätningen av
ventilationen och under hur lång tid gjordes den?
Avvaktar med duschfrågan.
Från tidigare möten:
Vad vill barnen få gjort på skolgården? Frågan tas upp med elever och lärare.
Föräldraföreningen har tillgång till lastpallar som skolan är intresserade av. Michaela
återupptar kontakten. Rektorerna återkommer med hur många de önskar.
Föräldraföreningen ska måla sifferorm, twister, hage och luffarschack på asfalten.
Kan man ta bort staketet mot fotbollsplanen? Rektorerna återkommer med svar.
Rektorerna återkommer om vi kan sätta upp slacklines (julklapparna) eller om vad vi
ska göra med dessa.

§ 8. Förslag på aktiviteter
-

Trollkarl till jul – Caroline
Gladiatorerna - Christina
Mora träsk - Camilla
Doran och Mollan - Johan
Katedralskolan (teater/underhållning) – Johan
Vad händer i Växjö – Marylin
Bokbytarskåp – Caroline

§ 9. Övrigt
Inga övriga frågor.
§ 10. Nästa möte
Datum för nästa möte är den 10 november 2016 klockan 18.30 i Sandsbro skola.
På agendan:
Ekonomi, pågående ärenden, nya ärenden, satsningsområden och de aktiviteterna var och en
ansvarade för.
§ 11. Mötet avslutas
................................ ................................
Caroline Högfeldt Coucher
Camilla Frödholm
Vid protokollet
Justerare

	
  

