Styrelsemöte Föräldraföreningen Högstorpskola
När: 16/5 – 16 kl. 1830
Var: Skolans matsal
§1 Mötet öppnades.
§2 Val av sekreterare för mötet
Erika Borginger valdes.
§3 Ordförande och sekreterare justerar protokollet.
§4 Fastställande av dagordning
Dagordning fastställd.
§5 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Det är svårt att enkelrikta parkeringsplatsen, samtal har istället förts med Solvändans
simförening för att informera dem och deras medlemmar om försiktighet vid körning på
skolgården och därefter är det samtal med föräldragrupperna som hämtar och lämnar att
använda skolans parkering och inte simföreningens parkering och vändyta.
Det är barn som inte duschar efter gympan på grund av att de tycker att det luktar illa och är
äckligt i duschrummen. Informationen lämnades till rektorn. Det är ett nytt avtal för lokalvården
som träder i kraft efter sommaren. Vi får följa upp om städningen fungerar bättre. Rektorn har
haft samtal med Vöfab och information till städpersonalen för att få bättre städning.
Allergironder görs en gång per år ihop med skolsköterskan som en del i arbetsmiljöarbetet.
Information till lärarna för att skapa en medvetengöra hur de med enklare metoder kan
underlätta för barn med allergi.
§6 Rektorn informerar.
Till nästa läsår kommer skolan starta ett nytt arbete med värdegrunder, först med lärarna och
därefter med eleverna.
FRÅGA: Kan föräldraföreningen sponsra med T-shirtar till barnen?
T-shirtarna kostar 29-39 kr styck och det är 315 barn.
SVAR: Så som saldot är i föreningens kassa nu kan inte föräldraföreningen sponsra t-shirtar till
alla barnen. Föräldraföreningen kan återkomma när vi sett över om vi har möjlighet att sponsra
en del av summan.
Skolan har tre förstalärare varav en kommer att vara ledande i arbetet med värdegrunderna.

§7 Miljö och säkerhet.
Samtal har förts med Kim Grankvist Alm på Vöfab om bättre klippning av gräsplanen. Kim skulle
ta med sig detta och välkomnade dialogen. Vöfab har också lovat att plantera nytt gräs.
Det sker mycket spontan idrott på planen (området) efter skoltid, vilket leder till att det är bra
rörelse i området av både ungdomar och vuxna.
§8 Ekonomi
Det minskade antalet medlemmar leder till att kassan minska. I dag har vi ett saldo på 19000 kr.
VI har tidigare beslutat om att sponsra inköp av material till idrott och fritids ex. bollar. Material
har beställts för 6700 kr.
Presentkort till rastvakterna kommer att köpas in, 200 kr per presentkort. Kristina ordnar
presentkorten.
§9 Övriga frågor
Valberedningen är alla representanterna och de lediga posterna måste få namn inför hösten.
Följande poster är lediga, ordförande, kassör och två revisor, vi behöver hitta representanter.
Jenny mejlar samtliga representanter i föräldraföreningen och därefter får vi gå ut med ett
sommarbrev till alla föräldrar för att hitta representanter. Hittar vi inga behöver vi ta beslut om
föräldraföreningens framtid, om den ska läggas ner eller bli vilande.
§10 Nästa möte

Sekreterare Erika Borginger

