Styrelsemöte Föräldraföreningen Högstorpskola
När: 1/2 – 16 kl 1830
Var: skolans matsal
§1 Mötet öppnades.
§2 Val av sekreterare för mötet
Helena Dahlbom valdes.
§3 Ordförande och sekreterare justerar protokollet.
§4 Fastställande av dagordning
Är denna dagordning vi har till förfogande idag.
§5 Genomgång av föregående mötes protokoll
-Den nya introduktionsklassen har funnit sig väl till rätta, och barnen har inte något annat att
invända att det har varit en positiv händelse.
- Ingen översyn av stenskogen än så länge, bollen ligger hos VÖFAB fortfarande.
-Nu har nästa läsårs nya fotoleverantör spikats, det blir Fovea. Nu är det uppstart med att jobba
fram material och appar osv.
-Det har kommit in 17 nya betalningar sen förra mötet, nu är vi uppe i 77 betalande familjer i år.
-Uteleksaker, det har diskuteras huruvida vi kan kolla upp med olika fotbollsklubbar att ta över
deras överskott av bollar nu till våren.
§6 Rektorn informerar.
Tyvärr är inte rektorn närvarande detta tillfälle, men vi skickar med en aktuell fråga, om man på
något vis kan samla in och organisera skridskor till exempel? Det finns många barn som inte åker
skridskor men som naturligtvis ska vara med på skridskoåkning i skolan. Det finns säkert många
som har överblivna för små skridskor hemma som man kanske kan tänkas att skänka. Vems
ansvar?
§7 Miljö och säkerhet.
Gräsmattan vid fotbollsplanen nedanför skolan är idag under all kritik. Den har inte klippts på
hela hösten, vilket har resulterat i en mycket knölig och rent farlig plan. Vi måste ha en
fungerande plan att spela på! Både för barnens idrottslektioner på skoltid och för
spontanidrotten som blir på kvällar och helger. Vi vill inte riskera vrickade och brutna fötter på
grund av en undermålig gräsplan! Det saknas områden för spontanidrott på Högstorp.
Gunilla gör en skrivelse till Kultur och Fritid angående detta ämne.
Hur ligger statusen kring enkelriktningen på parkeringen? Vi ser fortfarande många som kör in på
"fel" håll, och det är inte så bra precis när det är avlämning av barnen där. Vi hoppas på en
enkelriktatskylt med tillägg för gäller ej godstrafik och tidsbegränsning.
Städningen på skolan har inte varit så bra, men det verkar som om det har blivit bättre.

Fortfarande är det många barn som inte duschar efter gympan på grund av att de tycker att det
luktar illa och är äckligt i duschrummen.
Hur ofta görs det allergironder? En viktig fråga då det är många barn som har problem med olika
allergier, när gör det och vem har ansvar för det?
§8 Information och hemsida.
Vi vill ha ut mer information om vad vi gör i föräldraföreningen. En punkt om vad som gäller när
man är ansvarig för fikat på skolavslutningen i klass 4, hur gå till väga, mängder att köpa in och så
vidare.
Kan man få ut information om just sponsring av material från familjer, hur man kan gå till väga
och vem som är ansvarig.
Mer bilder på hemsidan kan göra den mer tillgänglig, rolig att titta på.
§9 Övriga frågor.
Vi vill ha mer information vad gäller studieresor i trean och femman. Vad gäller i dagsläget? Ska
man i klasserna samla in pengar, eller står skolan för hela kostnaden? En studieresa ska vara i
utbildningssyfte. Hur kan man planera för detta i klasserna? Ska man själva få välja resmål eller
är det något som skolan bestämmer?
Hur förändra för discokvällarna? Kanske ett disco för F-klass till 4:an, och någon annan aktivitet
för sexorna som nästan aldrig går på discona? Ett förslag var att anordna en LAN-kväll för dem.
Det är årsmöte i föreningen i september, och vi ber alla att redan nu fundera på om ni vet någon
eller känner er manade själva att ställa upp som kandidater till ordförandeposten och
kassörposten samt revisorplatserna, då sittande på dessa poster inte kommer att ställa upp på
nyval till nästa år.
Vi behöver fler rastfaddrar! Sprid ordet i klasserna och kolla runt om det finns far/morföräldrara
som kan tänkas ställa upp. Man får själv bestämma hur ofta man vill vara närvarande, och så
bygger man schema efter allas önskemål.
Nästa möte i Föräldraföreningen är planerad till den 16.e maj kl 18.30.

Sekreterare Helena Dahlbom

