Protokoll
Styrelsen för Högstorpsskolans föräldraförening
10 november 2014

§1. Öppnande
§2. Val av sekreterare och ordförande för mötet
Valdes Jenny Flennemo, föreningens ordförande, att även leda mötet, samt Magnus
Hedqvist att vara mötets sekreterare.
§3. Fastställande av dagordning
Beslöts att följa ordinarie styrelsemötespunkter med undantag för punkten "Rektor
informerar", då endast föräldrarepresentanter var närvarande denna gång.
§4. Hemsida
Informerades/påmindes om att vi alla, medlemmar i Föräldraföreningen är välkomna
att inkomma med bidrag och förslag till hemsidan, samt att mötesprotokollen brukar
läggas ut där. Klassrepresentanterna uppmanades även att printa ut exemplar av
protokollen för att anslå i/vid resp klassrum.
§5. Miljö och säkerhet
Noterades att man upplevt högt buller i Tallkottens lokaler. Föreningens styrelse
ställer därför frågan till skolan om bullermätning gjorts eller skulle kunna göras?
Även ljudnivån i matsalen kom upp, dock konstaterades att praxisen med "5 tysta
minuter" verkar fungera bra.
Efterfrågas också en allergirond att följa städningen. Beställes från Miljö och Hälsa,
som efter genomförd rond sammanställer en lista med rekommendationer till skolan
och lokalvården för att minimera allergiframkallande miljöer och vrår.
Lyftes frågan om Stenskogens säkerhet. Konstaterades att barn gjort sig illa, och att
med bara lite mer otur kunde skadats allvarligt. Föreningens styrelse driver inte alls
att Stenskogen skulle elimineras, önskar att skolan ska se över eventuella möjliga
åtgärder för att minska olycksriskerna. Exempel skulle kunna vara att antingen
kontinuerligt forsla bort lösa mellanstora stenar alt en större satsning med att med
jordlass förankra stenarna än mer och justera lutningen så att stenen inte rullar om
den lossnar.
Att skolan kommit i stort behov av fler rastfaddrar har rektor lyft fram upprepade
gånger. Styrelsen beslöt att ta kontakt med närmaste PRO-förening för att höra om ev
intresse.

§6. Övrigt
Styrelsen ger kassören uppdraget att undersöka förutsättningarna för att byta bank till
föreningen, då det inte fungerat tillfredsställande med den nuvarande under det sista
året p g a förändringar som banken gjort i sina system.
Styrelsens kommande möten beslöts för innevarande läsår till: 8/12, 9/3 samt 11/5. I
samtliga fall med början 18.30 och om inget annat anges i skolans matsal.
Klassrepresentanterna får 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.
Planerade kommande möten för verksamhetsåret 2014/2015 är
8/12, 9/3, 11/5 Mötes tiden är 18.30-20.00

Kvällens sekreterare,
Magnus Hedqvist

