PROTOKOLL
Föräldraföreningen Högstorps skola
2014-05-19

1. Genomgång av föregående protokoll 2014-03-03
a. En första kontakt har tagits ang skolfotograferingen. Fotografen gav ett bra intryck,
fotografering av lärarna sker veckan innan skolstart, respektive klass fotograferas
direkt när terminen börjar.
b. Diskussion pågår om gemensam föreläsning om nätetikett tillsammans med Åryd och
Furuby. Föreläsning och utbildning bokas genom Friends men frågan tas upp under
hösten.
c. Cykelutbildning – polisen genomför inga utbildningar längre ej heller NTF. NTF har
utbildningsmaterial som kan tankas ner från hemsidan. Det bestämdes att detta görs
och trycks upp för utdelning till årskurs 3 inför terminsavslut. Det är första i åk 4 som
polisen rekommenderar att barn cyklar själva till skolan.
d. Frågan om polisfaddrar som kommer och hälsa på skolan är inte helt utagerad, Björn
återkommer när han har er information.
e. Rastfaddrar – skolan har i dagsläget 19-20 rastfaddrar men 4-5 har signalerat att de
inte finns med till hösten. Det behövs alltså fler. Förra årets marknadsföringsdrive
gav tyvärr bara 1 ny rastfadder. Det med effektiva är att de som kan försöker
övertala sina föräldrar att ställa upp. Presentkort på prenumeration köps in till
skolavslutningen då dessa överlämnas.
2.

Elevernas arbete för att samla in pengar till Englandsresan är under lupp och har blivit en
politisk diskussion. Viktigt att de regler som finns inte missbrukas av enskilda. Detta riskera
hela konceptet vilket vore väldigt olyckligt. Det bestämdes att informationen om syftet med
Englandsresan, hur och när arbetet och aktiviteter med en reskassa bör starta och annat av
intresse med koppling till resan skall skrivas i föräldraföreningens folder inför skolstarten till
hösten. Diskussioner fördes om den positiva sidan av en upplevelse som Englandsresan både
gällande att eleverna lär sig engelska, samarbetet mellan elever och föräldrar i klasserna
men även elevernas kunskap om att komma på, planera och genomföra aktiviteterna.
Debatten i media har känts lite enspårig kom mötet fram till.

3. Renoveringen av hus 7 har gått snabbt och smidigt. Det är alltså en upptäckt av fukt i
golvsulan som nu åtgärdas. Först görs flyglarna och på sikt långskeppet. Björn rapporterar om
en bra kontakt och dialog med Vöfab.
4. Ett positivt antal elever i nya Tallkotten till hösten – minst 50 barn i dagsläget.
5. Björn blir troligtvis kvar till april 2015. Anita har fått gå ner på sin tjänst som biträdande
rektor för att fokusera 50% som förskolechef. Björn är nöjd med lösningen som han ser som
en förberedelse inför den nya skolorganisationen som träder i kraft 2015.

6. Bedömningsprojektet flyter på bra – ett projekt där skolorna i rektorsområdet gått samman
för at diskutera formerna för betygssättning. Målsättningen är att de olika skolorna ska
närma sig varandra så at skillnaden inte blir för stor när eleverna sedan börjar på Fagrabäck.
Projektet fortsätter nu under 2014-2015 tillsammans med just Fagrabäck.
7. En genomgång av ekonomin visar att det fram tills 2015-05-19 kommit in 108 inbetalningar
till kontot för medlemsavgifter 2013-2014 vilket är något färre än föregående år. Två utgifter
kan noteras, dels julpresenter till lärarna i december (800) och dels bussresan till Åby
(10200). Saldot per 2014-05-19 är 20 689 kr.
8. Föräldraföreningens fortsatta arbete: Vi har ingen valberedning men Jenny hoppas det löser
sig ändå. Till hösten ska det väljas ordförande och sekreterare. Kristina sitter kvar som kassör
ett år till.
9. Innemiljö: kanske är det dags för en OVK – obligatorisk ventilationskontroll som en
uppföljaning på städfrågan. Jenny kontakta Björn om detta.
10. Nästa möte + årsmöte bestämdes till 8/9 kl 18.30 (styrelsemöte) samt 20/10 (årsmöte) kl
18.30. Båda tillfällen i skolans matsal.
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