Föräldraföreningsmöte Högstorp skola
15 april 2013

Närvarande
Tallkotten

Magdalena Westergren

Tallkotten/3C/6A

Katarina Hedqvist

1A/4C

Helena Fälton Björkman

1B/3C

Ulrika We (för Joachim Fransson)

1B/4A

Johan Granton

1B/5B

Sarah Petersson

2B/4A

Carin Olofsson

3A

Malin Möller

3B

Camilla Ahlfors

3C

Jörgen Höök

4B

Ulrika Bernhardsson

5C

Ulrika Örnström

6A

Ann Hjerpe

6B

Jenny Flennemo

§1 Mötets öppnande
Ordförande Jenny förklarar mötet öppnat.

§2 Val av ordförande och sekreterare
Till mötesordförande valdes Jenny Flennemo och till mötessekreterare valdes Camilla
Ahlfors.

§3 Fastställande av dagordning
Dagordning godkändes.

§4 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom med återkoppling till bl.a. trafiksituationen kring
skolan och ISS städning, se § 8.

§5 Rektorn informerar
Varken rektor eller biträdande rektor närvarande.

§6 Elevrådet informerar
Det har köpts in och placerats ut ett picknicbord med bänkar för förskoleklasserna.

§7 Kassören informerar
Samtliga familjer har betalat medlemsavgift. Föreningen har fortsatt god ekonomi, men
kommer avvakta med fler inköp till skolgården i nuläget.

§8 Miljö- och säkerhetsfrågor
Det finns bilar som kör in mot simhallen för simskola och rehabbad. Ulrika Örnström mailar
ansvarig för simhallen under dessa tider om trafiksituationen. Camilla Ahlfors kontaktar
polisen och NTF ang. blinkande fartskyltar. Oförändrat läge med ISS, kan fortfarande bli
bättre. Duscharna luktar illa, vilket sannolikt beror på annat än dålig städning. Jenny
Flennemo kontaktar rektor ang. detta.

Diskussion förs om vikten av vilket förhållningssätt vi har till våra barns internetvanor.
Förekommit flera incidenter av nätmobbing på skolan. Förslag finns på att ta in föreläsare i
klasserna och för föräldrar, eller slå ihop föräldramöte/föreläsning, för att öka medvetenheten
kring ämnet. Ev. föreläsning som bokas in under ht-13 bör bekostas av skolan, men FFH kan
eventuellt stötta o boka föreläsare. Förslag på föreläsare Lisbeth Pipping eller alternativt
Lisbeth Mörstam från Active Parenting, Jenny kollar detta.

§9 Övriga frågor
Rastfaddrar
Förslag på sommarpresenter till rastfaddrarna. Antal får Jenny av rektorerna. Förslaget antas
och Malin Möller kollar på pris.

Klassindelning av kommande fyror
Jenny Flennemo hör med rektor om plan finns och när info kommer till berörda föräldrar och
barn.

Nästa möte är 3 juni kl. 18:30 i matsalen.

Vid pennan
Camilla Ahlfors

