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§22/09-10 Mötet öppnas.
Niclas hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§23/09-10 Val av ordförande till mötet.
Niclas Henriksson valdes till ordförande.
§24/09-10 Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.
§25/09-10 Val av sekreterare och två justeringsmän.
Till sekreterare valdes Eddie Freij och till justeringsmän valdes Stefan Gustavsson
och Agnetha Grip Nilsson
§26/09-10 Uppföljning från senaste årsmötet.
Försäljningen av förtäring under matematikkvällen inbringade 303:50 som
skänktes till Rädda Barnen.
”Skolbollen” som VPF skänkt skolan (2600 kr) kommer att delas ut i början av
höstterminen.

§27/09-10 Presentation av Stefan Gustavsson
Stefan tar över tjänsten som Rektor fr.o.m. 1/5. Han kommer närmast från
Lammhults skola, där han också tjänstgjorde som rektor. Han berättade om sitt
samarbete med den föräldraföreningen.
Styrelsen hälsar Stefan varmt välkommen och önskar lycka till.
§28/09-10 Samverkan Rastfaddrar
Per-Olof Magnusson, som är kontaktperson, berättade om läget.
Idag finns det c:a 10 rastfraddrar och man söker nya inför höstterminen.
Per-Olof berättade att rekryteringen i stort sker i släkten eller inom grannsämja.
Som restfadder går man oftast två och två. De försöker finnas på plats kring de
större rasterna, såsom 10-rast, lunch och eftermiddagsrast.
Faddrarna erbjuds kaffe och lunch. Kommunen sammanför också faddrarna till
föredrag och utbildningar.
Frågan som vi står inför är, hur vi får fler att bli rastfaddrar. Vi uppmanar alla att
sprida i klasserna och bland vänner.
Vi försöker göra en liten extra insats under skolavslutningen.
Ev. en flyer som vi kan dela ut.
Per-Olof kommer att få en inbjudan till våra kommande samverkansmöten och är
välkommen i fortsättningen.
§29/09-10 Skolans hemsida - utvärdering
Sidorna är numera prenumererbara.
Översättning finns och sker via Google translation
Enligt enkäten som skickades ut, verkar det fortfarande vara hemskickade
papperslappar som föredras.
§30/09-10 Aktiviteter i VPF
Matematikkvällen blev en uppskattad aktivitet och vi framför ett stort tack till alla
som var med och arrangerade. Frågan kom upp om att vi kanske skulle köra den
igen. Måns tar därför på sig, att tillsammans med några som varit med, att
arrangera att dokumentera arrangemanget.
Under hösten kommer vi att arrangera en kväll under ämnet ”Barn och Internet” –
Vad gör de på nätet. Vi diskuterade innehållet och kom fram till att kontakta
Mattias Arn, som hållit liknande föredrag.
§31/09-10 Skolavslutningen
VPF önskar som vanligt att få 5-10 till att berätta om verksamheten och att tacka
rastfaddrarna.
§32/09-10 Uppföljning av entreprenadverksamheten Sodexho
På den enkät som skickades ut om utvärdering av skomaten, svarade endast 12%
av föräldrarna.
Ingegerd framförde att hon kommit fram till en ökad kostnad på 200-300 000 kr.
för utkontrakteringen jämfört med egen regi.
Några synpunkter som kom upp var:
- Trevlig personal
- Inget rent kött (mest malt eller pressat kött)
- Mer grönsaker än tidigare

§33/09-10 Samråd med rektor
Ingegerd redogjorde för elevantalet inför kommande läsår.
Det kommer att bli 48 förskolebarn
17 (Fu) + 12 (Torpa) ettor, vilket gör att barnen på Torpaskolan kommer att få gå
vissa timmar integrerat.
§34/09-10 Övriga frågor

Vi avtackade Ingegerd och önskar henne en skön ledighet. Hon hälsades varmt
välkommen tillbaka som Rastfadder.

§35/09-10 Mötet avslutas

Vid Pellapennan, Eddie Freij

Justerat

Stefan Gustavsson

Agnetha Grip Nilsson

