Föräldraföreningsmöte Högstorp skola
3 juni 2013
Närvarande
Tallkotten
1A/4C
3B
4C
5C
6A
Skolan:

Stina Alvarsson
Helena Fälton Björkman
Maria Esaiasson
Fredrik Bergman
Ulrika Örnström
Ann Hjerpe
Rektor Björn Nilsson

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnas

§2 Val av ordförande och sekreterare
Ann hjerpe utses till mötesordförande och Stina Alvarsson till mötessekreterare

§3 Fastställande av dagordning
Dagordning godkändes.

§4 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom med återkoppling av rektor Björn angående trafiken och
planeringen för hösten

§5 Rektorn informerar
Nätmobbning:
Björn informerar om att det förekommit ”nätmobbning” och vikten av att vi vuxna är
uppmärksamma på vad barnen gör på nätet. Planeras för en föreläsning angående detta.
Trafiksituationen:
Det kommer åter till terminsstarten skickas ut information till föräldrar om trafikreglerna på
skolan. Camilla har pratat med kommunen och vi ”står på kö” för blinkande varingsskyltar,
förhoppningsvis till skolstarten.
Städsituationen:
Städningen har blivit mycket bättre men behöver bli ännu bättre. Skolan har fortsatta samtal
med ISS, som har ökat städresurserna på skolan. Dåligt med städutrustning att använda efter
discot, Björn ska påtala detta inför nästa disco.

Höstterminen:
Björn informerar om tänkta klassindelningar och tjänstefördelningen, skolan får viss minskning
av tjänstetiden. Mycket ”pusslande” att få en bra tjänstefördelning.
Avslutningen:
Information om avslutningen som är gemensam kl 09:00 på skolgården och sedan fika som
4:orna fixar för insamling till Englandsresan. Valfritt från klass till klass när man träffas i
klassrummen.
Solvändan som extraresurs:
Uppbyggnad av samarbete med Anna på solvändan för att alla elever ska bli godkända i
simkunskap.
Kökspersonalen:
Personalen i köket kommer från årsskiftet inte tillhöra Björns anavarsområde utan det ska
tillsättas en Områdesansvarig.
Rastfaddrar:
Det behövs fler och nya rastfaddrar.
§6 Övriga frågor
Jenny har pratat med fotografen så fotograferingen inte krockar med Englandsresan. I övrigt
inga frågor.

Nästa möte planeras bli i slutet av september

Vid pennan: Stina Alvarsson

