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§34/08-09 Mötet öppnas.
Niclas hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§35/08-09 Val av ordförande till mötet.
Niclas Henriksson valdes till ordförande.
§36/08-09 Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.
§37/08-09 Val av sekreterare och två justeringsmän.
Till sekreterare valdes Eddie Freij och till justeringsmän valdes Sven Kastens och
Ingegerd Svensson
§38/08-09 Uppföljning från senaste årsmötet.
Efter önskemål om flytt av basketkorg på Torpaskolans skolgård, kommer det nu
att åtgärdas genom att man sätter upp en ny istället.

§39/08-09 Ekonomisk redogörelse

I kassan finns ca: 12,000 kr. Föreningen har gått från 23 till 79 medlemmar i
förhållande till föregående läsår.
§40/08-09 Reflektioner från mötet med Sodexo
Det var blandade reaktioner på deras service. Sodexo svarade på portionsstorlekar
genom att man väger huvudingrediensen. Det fanns kritik mot att salladerna var
anpassade för vuxna.
Det var flera som påpekade den ojämna kvaliteten.
Det pågår diskussioner om tillägg till upphandlingen eftersom man missat en del
gällande matutlämning till förskolan.
Barnen kommer att få delta vid en utvärdering inom kort.
§41/08-09 Aktiviteter
VPF planerar för en Matematikdag för föräldrar där man kan ta del av hur skolan
lär ut idag. Datum meddelas.
Internet. Vi planerar för en föreläsning kring Internet, risker med det och vad man
ska vara uppmärksam på.
§42/08-09 Förväntansdokument
Ingegerd Svensson berättade om dokumentet som berör vilka förväntningar
skolan har på föräldrarna och omvänt. Det kommer att presenteras i sin helhet
§43/08-09 Samråd med rektor
Höstvandringen. Ingegerd frågade efter synpunkter kring höstvandringen som i år
separerade Furutå och Torpa. På frågan om det skulle ändras till nästa år, blev
svaret nej. Initiativ tas på andra sätt för att låta Torpa- och Furutåeleverna mötas.
Exempelvis; Isahallen, Furutåloppet och teaterföreställningar
Lyan. Information till föräldrarna om verksamheten skall åtgå, men ibland har det
inte fungerat.
Förskolekö inför 1010. Skolan följer barnökningen i området, men det planeras
inte för någon utbyggnad i dagsläget.
Ingegerd aviserar sin pensionsavgång under våren. Samverkansrådet tipsar om
behovet av rastvakter.
§45/08-09 Övriga frågor
VPF kommer att skänka några fotbollar och leksaker till skolan med medel från
kassan.
Rastfaddrar sökes till Torpa. Ett bra förslag var, att lägga lappar i grannarnas
brevlådor.
Ny Skolweb. Britt berättade om att det inom kort driftsätts en ny skolweb. VPF
inkommer med förslag om innehåll. VPF får dock ingen egen publiceringsrättighet,
utan det kommer att gå via Britt eller Helene.
Vaccinering. Inom kort kommer information om vaccinering till hemmen. Även
information på skolans hemsida. Barn i åkF – 3 måste ha vuxen närvarande.
Utebelysningen på Torpaskolans skolgård är dålig och många delar är ej upplysta.
Särskilt cykelparkeringen. Ingegerd tar upp det med VöfAB direkt.
Hot och våld. Vi diskuterade principiella rutiner med anledning av tidigare
händelser.

§46/08-09 Nästa möte

Nästa möte är satt till den 19/1 2010 kl. 19.00
Mötet sker på Torpaskolan

§47/08-09 Mötet avslutas
Sekreterare för mötet:

Eddie Freij

Justerat

Sven Kastens

Ingegerd Svensson

