PROTOKOLL Styrelsemöte
Föräldraföreningen Högstorps skola
2015-12-07

Närvarande
Jenny Flennemo, ordförande, Åsa Gustavsson (3a), Stina Alvarsson (3b), Maria Gustafsson (6c,
4:an), Maria Wiråker (6c), Helena Dahlbom (2:an, 6b), Ulrika A Karlsson (5a), Andreas Thordin
(3b), Ann Hjerpe (6a), Erika Borginger (Tallkotten), Niklas Gustavsson (2:an).
Information från Rektor
Först gick förra mötets protokoll igenom, och det handlade om trafiksäkerheten och det faktum
att många vill ha enkelriktat upp till parkeringen på skolan. Enligt VÖFAB kan det krångla till
trafiken om man har det och kan orsaka mer farlig backning av bilarna. Vi bollar tillbaka frågan
igen, med en fråga om man kan skriva till en tilläggsskylt för godstrafik.

Rektorn informerade om lite nyheter på skolan.
Två polisstudenter som på sin lediga tid kommer ut till skolan och informerar i olika klasser, de
går första terminen i höst och tanken är att de ska vara polisfaddrar och återkomma regelbundet
till olika klasser. I höst har de varit i 6:orna och 4:orna och diskuterat främst om lagar och regler
och vad som händer om man utför något brott. Detta har varit mycket uppskattat både hos
elever och lärare.
Ett önskemål har också varit att man på vårterminen i 3:an kunde få en genomgång av trafikvett
med cykel, då det är på höstterminen i 4:an man får ta sig till skolan själv med cykel.
Stenskogen är en mycket uppskattad lekplats bland barnen, men föräldrar är oroliga att den inte
är tillräckligt säker. VÖFAB ska komma och göra en inspektion/kontroll för att se om någonting
behöver åtgärdas där.
Till vårterminen kommer Högstorps skola att få en förberedelseklass med barn som är
asylsökande. Skolan har i dag klassrum som står tomma, så där kommer dessa barn att få vara.
De kommer att vara en egen klass, med varierande ålder på barn. De kommer även att ha sina
egna lärare, men barnen kommer att ha gemensamma raster och alla äter i den gemensamma
matsalen, allt för att dessa barn också ska kunna bli integrerade med alla på skolan. Rektorn
kommer att skicka ut brev om detta nu i dagarna till alla barn och föräldrar på skolan.
Det kom upp en fråga om varför man använder sig av hörselskydd i vissa klasser? Detta beror
inte på att det är speciellt högljutt, men för att man ska kunna avskärma sig från omgivningen en
lite stund, t ex om man vill läsa en bok.

Val av fotograf 2016
Styrelsen har haft en diskussion om vilken fotoleverantör vi ska använda oss av till nästa läsårs
kataloger och porträtt. Fyra olika leverantörer har vi fått offerter ifrån, och dessa är:
Photomic
FOVEA
ABC-gruppen
PIXI
Föräldraföreningen har träffat aktörerna och fått presentation om deras utbud innan
sammanställning gjorts som lämnats till rektor och annan personal tillsammans med offert för
att väga in sin åsikt.
Valet är gjort och skolfotograf för 2016 blir Fovea. Kontakten framöver är mellan skola o
leverantör.
Ekonomi
Hittills i år har Föräldraföreningen fått in betalning från 60 familjer, och det är alldeles för lite. Vi
måste bli bättre på att informera om vad vi egentligen gör, för har vi inga medlemmar kan vi inte
göra det vi gör idag! Sponsring av bussresa till Åby och ishallen, present till alla rastfaddrar på
skolavslutningen, en ”gottekorg” till lärarrummet vid jul, som då kommer från alla barn på skolan
(därför behövs egentligen inga insamlingar i klasserna inför julledigheten).
Frågan har kommit upp om vi ska köpa in lite mer uteleksaker till våren, och det kommer nog att
ske, men vi avvaktar till efter jul.
Jenny författar ett nytt brev som vi kan maila ut i alla klasser, med ovanstående information.
Övrigt
Inga övriga frågor togs upp.
Kommande möte
Styrelsemöten vi bokat in för vt-16 är 1 februari och 2 maj i skolans matsal kl 18.30.
Sekreterare Helena Dahlbom

