Protokoll
Styrelsen för Högstorpsskolans föräldraförening
8 december 2014
§1. Mötet öppnandes under glögg o pepparkakas intag.
§2. Val av sekreterare och ordförande för mötet
Jenny Flennemo hälsade välkomna o plockade fram penna o papper i bara farten.
§3. Fastställande av dagordning
Beslöts att följa ordinarie styrelsemötespunkter.
§4 Rektor informerar
Rektorrekrytering
Björn berättade om att rekrytering av ny rektor avslutas inom de närmsta dagarna.
Planerat tillträde är runt den 1maj 2015. De båda går sedan troligtvis parallellt till
sommarlovet.
Ekonomi
Björn berättade kort om den nya organisationen med större områden och en
centralisering av bland annat köket. Maten kommer att lagas på skolan men
personalen organiseras centralt.
Just nu är det bokslutsarbete och det är ansträngt på skolan att få ihop siffrorna,
mycket beroende på den låga elevpengen.
Fokusområden
KENT skolan jobbar vidare med det nya projektet.
Betygssamarbete mellan de olika låg o mellanstadieskolorna i området är lagt på is
just nu.
Mattelyftet är skolan med nu när det är sista året med det.
Stenskogen diskuterades och Björn kommer att kolla med Vöfab om det finns idéer
om hur man kan fylla upp vid stenarna o ev binda med vegetation för att minska de
”hårda” ytorna. Det är komplicerat eftersom det är stark lutning.
Björn berättade om att det sammanfattningsvis är mycket god stämning på skolan och
att det är härligt att se alla i ett gott samarbete.
§5. Hemsida
Sidan är uppdaterad och kommer att fyllas på med kommande protokoll och
mötesdatum. Hansi på skolan hjälper oss med det.
§6. Miljö och säkerhet
Våra tidigare tankar om att det är hög ljudnivå på Tallkotten på eftermiddagen när det
är fritids. Möjligheterna att använda de olika rummen i det huset gör att det går att

han barnen i mindre grupper. Björn tar med sig detta tillsammans med att se över att
ringklockan på hus 7s dörr fungerar så att föräldrarna kommer in när dörren låsts.
§6. Övrigt
Rastfaddrar
Lappar på Pensionärernas hus/PRO kommer att sättas upp för att jaga in fler
rastfaddrar och alla föräldrar på skolan uppmanas att höra sig för bland far- &
morföräldrar om att komma till skolan som rastfaddrar. Vi behöver påfyllning.
Fotograf 2015
Klassrepresentanterna har haft i uppdrag att i resp klass be om synpunkter,
erfarenheter och förslag vad gäller skolfotograf för kommande läsår. Konstaterades
att ett krav sedan tidigare är möjligheten för familjer att fritt komponera och välja sin
beställning, dvs ej endast färdiga paket.
De synpunkter som kommit in är i stort sett positiva till priset, möjligheten till att
mixa sina bildpaket innan de kommer hem. Det som inte är positivt är de dubbla
fraktkostnaderna när man har mer än 1barn och att katalog o foton skickas med två
fraktkostnader, samt att kuverten inte var fukttäta utan bilder och kataloger blev blöta
i brevlådorna. Tryckfelet i första katalogen åtgärdades men det drabbade de som fick
fel namn eller inte kom med i första upplagan. Dessa synpunkter kommer att föras
tillbaka till företaget. Efter den feedbacken tar vi upp frågan igen på mötet i mars.
Planerade kommande möten för verksamhetsåret 2014/2015 är
9/3, 11/5 Mötes tiden är 18.30-20.00

Kvällens sekreterare,
Jenny Flennemo

