Föräldraföreningsmöte, Högstorpskolan
Datum:
Närvarande:

2013-11-18
Björn Nilsson, rektor
Jenny Flennemo, Tallkotten
Kristina Thorvaldsson, 1A
Stina Alvarsson, 1B
Ulrika Bernhardsson, 2A/5B
Carin Olofsson, Tallkotten/3B/5A
Camilla Ahlfors, 4B
Birgitta Månsson, Tallkotten/4C
Ulrika Örnström, 4C/6C

Mötets öppnande
Ordförande Jenny Flennemo förklarar mötet öppnat.
Val av ordförande och sekreterare
Till mötesordförande valdes Jenny Flennemo och till mötessekreterare Carin Olofsson.
Genomgång av föregående mötesprotokoll
Rektorn informerar
Budget/utfall
För första gången på många år kommer skolan att gå med minus – framför allt på grund av de extra
resurser som behövts tillsättas. Skolan har gått med plus i många år och området i sin helhet går, även
detta år, inte med någon förlust. Rektorn ser därmed inte att de röda siffrorna kommer att få några
konsekvenser framöver.
Surfplattor
Skolan har beställt surfplattor (Microsoft RT), som ska levereras innan årsskiftet.
Städning
Städningen har blivit mycket bättre – håller inte samma nivå som innan förändringen, men avsevärt
bättre än för ett halvår sedan.
Miljö- och säkerhetsfrågor
Många bilar och, inte minst, bussar kör för fort på Åbovägen och det finns därför önskemål om att ha
blinkande skyltar vid övergångsstället på denna väg.

Övriga frågor
Skolmatsalen
Barnen har – på Elevrådsmöten – tagit upp en del skolmatsalsfrågor, men menar på en del punkter att
de inte fått någon återkoppling:
Barnen och personal upplever mellanmålet på eftermiddagarna extremt enformigt – samma mat
serveras varje dag, utan variation. Enda gången det serveras något annat är de dagar det är soppa till
lunch.
Enligt personalen finns det inte några begränsningar av hur mycket mat barnen får ta. Trots det stoppas
barnen att ta om, med en begränsningsmotivering. Om det finns begränsningar bör det, menar barnen, i
så fall stå angivet på serveringsskylten, så att de känner till hur mycket de får ta. Naturligtvis är det inte
ok att bara ta om kött, även grönsaker, potatis etc måste i så fall backas som, men barnen nekas omtag
ändå. Senaste; potatisbullar härom veckan.
Rektorn tar med sig dessa synpunkter och ser till att barnen får återkoppling.
Firmatecknare
Jenny Flennemo (740308-XXXX) och Kristina Thorvaldsson (740523-XXXX) utsågs till firmatecknare.
Inbetalning föräldraföreningen
Flennemo ser till så att det skickas ut inbetalningskort till Föräldraföreningen, i de veckobrev så går ut till
barnen i veckan, inklusive information om trafiksituationen.
Rastfaddrar
Flygblad om Rastfaddrar delas upp bland mötets deltagare – för utdelning i samtliga hushåll på
Högstorp, i syfte att ragga nya faddrar.
Hemsida
Kristina Thorvaldsson undersöker möjligheten för Föräldraföreningen att ta hand om sin del av skolans
hemsida på egen hand.
Utemiljö
Det finns önskemål om att ta bort den stora stenen i stenskogen. Ligger på rektorns bord.
Det finns ett stort hål i marken (där barnen kan ramla ned) vid fotbollsplanen. Rektorn är informerad.
Föreläsning
Rektorn undersöker vad en heldag med Lisbeth Pipping skulle kosta. Eventuellt planeras en gemensam
aktivitet av skolan och föräldraföreningen.
Cykelutbildning
Föräldraföreningen (Camilla Ahlfors) undersöker skolans syn på cykelutbildningar för barnen.

Luciakorgar
Kristina Thorvaldsson ordnar fruktkorgar till lärarrummet, till Lucia.

Nästa möte
Nästa möte planeras till måndagen den 20 jan, 18.30 (Skolans matsal).

Väl mött

