PROTOKOLL
Föräldraföreningen Högstorps skola
2015-03-09

Närvarande:
Jenny Flennemo, Kristina Thorvaldsson, kaj-Mikael Petersson, Håkan Johansson, Per Walden, Malin
Möller, Ann Hjerpe, Andreas Thordin, Carin Olofsson.

1. Information från Rektorn
a. Björn har nu påbörjat överlämningen till Cecilia Wallinder som tillträder tjänsten
17/5. De kommer att gå parallellt fram till sommaren. Björn ansvarar för
skolavslutningen och kommer också att finnas med på den första delen av resan till
England i augusti.
b. Budgeten är tuff. Den nya organisationen för kosten innebär att en del av budgeten
flyttats till den nya kostorganisationen. En tajt budget således men inga
personalneddragningar planeras. Den tajta budgeten är anledningen till varför Björn
gått ut med brev om att fortsatt satsning på Englandsresan nu diskuteras. Cecilia ska
åka med några dagar till England för att bilda sig en egen uppfattning om upplägg
och innehåll. Kostnaden/ barn är ca 7000 där skolan och barn/föräldrar genom
insamling/försäljning stått för halva kostnaden var.
Det bestämdes att Englandsresan diskuteras vid nästa möte med föräldraföreningen i
maj. Till dess ska representanterna i åk 4 ha genomfört en förfrågan i de egna klasserna
om hur mycket föräldrar och barn är beredda att själva arbeta ihop för att kunna resa.
Detta kan sedan presenteras för Cecilia efter Englandsresan i höst.
c. Björn avser ta upp frågan om fotbollsplanens utseende med Vöfab vid möte nästa
vecka. Vid mötet mestämdes att de föräldrarepresentanter som deltar vid Högstorp
Direkt 16/3 kan ställa samma fråga till förvaltningschef och nämndpolitiker.
d. Anita Wallette har nu nästan helt lämnat sin tjänst som bitr. rektor och arbetar nu
enbart som rektor för förskolorna på Högstorp. Ny chef för hela rektorsområdet
heter Gunilla Gustafsson.
e. Utbildningsförvaltningens värdeord KENT - kreativa, engagerade, nyfikna, trygga
börjar ge resultat i arbetslagen. Det triggar igång nya diskussioner och arbetssätt
vilket är positivt.
2. Fotografering:
Jenny försöker få tag på fotografen för att få återkoppling på den feedback som lämnats till
honom tidigare men även för att boka in honom för höstens fotografering. Personalen
behöver fotograferas i v. 33 och barnen i v. 35.

3. Högstorp Direkt:
Den 16/3 hålls ett öppet möte för alla Högstorpsbor på inbjudan från Växjö kommun.
Ledande politiker och tjänstemän finns på plats för presentationer och för att svar på frågor.
Alla som kan uppmanas att gå för att bevaka diskussionerna kring skolan.
4. Rastfaddrar:
det bör tillkomma fler rastfaddrar – klassrepresentanterna bör ta upp frågan i sina klasser för
att undersöka möjligheten bland far- och morföräldrar. Frågan om rastfaddrarnas egentliga
betydelse och nytta kom också upp. Genom att fråga sina egna barn samt lärarna kanske vi
kan få en bredare bild över vilken betydelse de egentligen har.
5. Hemsidan:
Vi behöver uppdatera hemsidan – väldigt olyckligt om det ligger gammal ej relevant
information där, särskilt när vi försöker uppmana fler familjer att bli medlemmar. Jenny
skickar över de dokument som fattas till Kristina som i sin tur ber Hansi om hjälp.
6. Ekonomi:
Vi har i dagsläget 16757 kr i på kontot – detta efter att h haft utgifter för julkorgar till
föräldrar samt bussresan till Åby. Hittills har 86 inbetalning för medlemskap inkommit vilket
är alldeles för lite. varje klassrepresentant uppmanas att gå ut med en vänlig påminnelse till
sina klasser – säkert finns det många som vill vara medlemmar men som missat/glömt att
betala in.
7. Nästa möte är bestämt till 11/5 kl 18.30 i matsalen.

Vid pennan
Kristina Thorvaldsson

