Styrelsemötesprotokoll 2015
Föräldraföreningen Högstorps skola

Dag:

Måndag 19 oktober 2015

Tid:

19.00

Plats:

Matsalen, Högstorps skola

§1 Mötet öppnas

Kristina Thorvaldsson, kassör i styrelsen, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

Malin Möller och Stina Alvarsson valdes till justerare

§2 Genomgång av föregående protokoll 150831

Trafiksäkerhet: Inkomna idéer om ”trafikpoliser” i form av äldre årskurser som hjälper de
yngre över övergångsställena inför skolan på morgonen diskuterades. Cecilia Wallinder
berättade att ett nytt samarbete med polishögskolan är på gång. Han har blivit ombedd att
lämna förslag på samarbeten och tar med sig idén dit. Cecilia återkopplar på nästa
styrelsemöte.

Frågan om skyltning om enkelriktad trafik på parkeringsplatsen togs upp. Cecilia tar med sig
detta i sin dialog med Vöfab.

En uppmaning om att barnen har cykelhjälm på sig finns med i informationsbladet från
föräldrarföreningen som delades ut i oktober. I det informationsbladet finns även en kort
beskrivning av vad medlemsavgifterna används till.

Skolfotograferingen: styrelsen diskuterade möjligheten att för 2016 inte anlita skolfotograf
utan att skolfoton tas med hjälp av skolan. Risken finns dock att många kommer att
protestera mot uteblivna porträttfoton. Styrelsen beslutade att hålla kvar vid nuvarande
upplägg men se över möjligheten att byta skolfotograf. Jenny Flennemo får i uppdrag att ta
fram befintligt avtal och lyfta frågan igen på nästa styrelsemöte.

Skolresa: Cecilia för en diskussion med lärarna om hur de ska se på skolresorna i åk 6
framöver. Återkoppling sker så snart de fattat ett beslut. Tills vidare samlar åk 5 in pengar
och kommer att åka på någon form av skolresa nästa år, ej bestämt var än.

§3 Information från rektorn

Det pågående ett aktivt jobb för att implementera utbildningsförvaltningens värdeord KENT
(Kreativa, Engagerade, Nyfikna och Trygga barn) på skolan.

Austronautbesöket var en riktig höjdare – barnen visade på stort engagemang och intresse.

Ekonomin är ansträngd men lärarlagen funkar bra. Ett litet avbräck pga av flera
sjukskrivningar (sjukdomsrelaterade, ej stressrelaterad sjukskrivning) men lärarna täcker upp
bra för varandra. Svårt med vikarier dock.

Inför betygsbedömningen har alla lärarna gått en kurs i formativ bedömning.

§4 Val av föreningens firmatecknare

Styrelsen valde Jenny Flennemo, 19740308-xxx, och Kristina Thorvaldsson, 19740523-xxxx,
till firmatecknare i Nordea, var och en för sig.

§5 Säkerhet

Styrelsen efterfrågar en plan för stenskogen. Cecilia tar med sig frågan till sin dialog med
Vöfab.

§6 Inköp av leksaker

Styrelsen beslutade att bidra till inköp av uteleksaker till skolan. Åk 4 har gett förslag på
inköp. Jenny Flennemo sammanställer och presenterar ett förslag till nästa styrelsemöte.

§7 Övrigt

Nästa skoldisco blir troligen fredag 13/11

Nästa styrelsemöte är den 30/11, kl 18.30 i skolans matsal. Till det datumet bör listan med

Styrelsemötet avslutades.

Justeras 15-10-

Justeras 15-10-

______________________________
Malin Möller

_____________________________
Stina Alvarsson

Närvarolista på styrelsemöte 2015-10-19
Ingrid Söderling 6c
Stina Alvarsson 3b
Peter Karlsson
Malin Möller, 6a
Helena Dahlbom, åk 2, 6b
Eva Rylander, 5b
Kristina Thorvaldsson, 3a
Annika Lindholm, åk 4 + åk 1
Andreas Thordin, 3b
Cina Nyström, Tallkotten

