PROTOKOLL
Föräldraföreningen Högstorps skola
2015-05-11

1. Information från Rektorn
a. Björn meddelade att Cecilia Wallinder har fått sin efterträdare på sin gamla
arbetsplats och nu kan överlämningen göras på allvar, 2dgr/vecka fram tills hon ska
vara på plats 1/7. Hon är delaktig i planering som görs nu inför kommande läsår.
b. Björn meddelade att om 4orna vill ha hjälp med att beställa fikat till skolavslutningen
genom skolan så bör det meddelas köket med god framförhållning.
c. Rastfaddrarnas antal har sjunkit från förra årets 17st till årets 9st vilket är ett stort
tapp som Björn vill poängtera.
d. Fotografering är bokad och porträttfoto kommer inte att ske under lektionstid.
2. Fotografering – uppföljning förra mötet
Jenny har försökt nå Photomic för att lämna över feedback men utan att få kontakt
men fortsätter tills våra synpunkter är överlämnade.
3. Englandsresan – uppföljning förra mötet
Det beslutades att föräldraföreningen vill undersöka brett på skolan om inställningen till
Englandsprojektet för skolans 6or som en återkommande tradition. Förslag mailas till Björn med
ett antal frågor
a. möjlighet till sponsring till resande klasser?
b. finns möjlighet att boka för 2016 för att inte gå miste om möjlighet och köpa
oss tid att göra en undersökning?
c. hur ser skolan på att se över fördelningen mellan klsaser/elever och skola när
det gäller att jobba ihop summan?
d. finns möjlighet att ersätta ngn ur personalen med egenbetalande föräldrar för
att hålla kostnaderna nere?
Förslag att e 6ornas resa i höst ha ett informationsmöte där vi kan samla in åsikter, 6orna får
presentera sin vecka och idéer kan bytas, hur ser skolan och rektor på detta?

4. Rastfaddrar – sjunkande antal från 17 till 9
Vi kommer att skicka ut ett nytt utskick gällande att skolan behöver rastfaddrar. Jenny kollar
med Björn om han har originalet från det förra utskicket.

5. Mötesdatum framöver
Nästa möte är bestämt till 31/8 kl 18.30 i matsalen. Och Årsmötet kommer att hållas den
19/10 kl 1830 då merparten av klasserna haft sina föräldramöten för hösten.

Vid pennan
Jenny Flennemo

