Möte 23 januari 2012, Högstorpskolans föräldraförening.
Närvarande: Anita Wallette, Lena Jonsson, Ulrika Bernhardsson, Maria Esaiasson, Erik Hermansson,
Jennie Flennemo

1. Vi fastslår kommande dagordningar, se bilaga.

2. Styrelsen beslutar att välja Jenny Flennemo,19740308-XXXX och Ulrika Bernhardsson,
19740710-XXXX till firmatecknare.

3. Anita scannar in stadgarna och skickar den till Ulrika. Stadgarna läggs sedan ut på hemsidan.

4. Tina Sundberg ska tillfrågas om att vara ansvarig för hemsidan. Lena frågar henne.

5. Vi vet inte vilka klassrepresentanter som finns. Anita mailar till klasslärarna om vilka som är
representanter. Anita mailar sedan vidare till Jenny som ansvarar för att det blir en maillista samt
mailar ut vårens mötestider.

6. Förslag på aktivitet: teater på turné från Malmö, offert på ca 59.000 resp. 52.000. Vi beslutar att
detta är för dyrt i nuläget.

7. Önskemål om att föräldramöte annonseras till föräldrarna minst en månad i förväg av lärarna. Helst
redan i terminens början.

8. Hälsogruppen på skolan ska ha aktiviteter, Lena kollar med Anna Gustafsson om vi kan bidra med
något.

9. Vi beslutar att stå för skolans kostnader för bussresor till Åby och Tipshallen.

10. Ev. kan det finnas utrymme att sätta in en slant till välgörenhet inför skolavslutningen.

11. Nu finns 16 rastfaddrar, viktigt att vi ordnar avslutningspresenten i god tid.

12. Vi diskuterar de olika uppdragen för rastvakter(=pedagoger) och rastfaddrar.

13 Englandsresan: Björn har hittills informerar föräldrarna om detta i år 4. Kanske behövs den
informationen tidigare?
Det finns en gammal strategi som föräldraföreningen skapat om hur och när klasserna kan börja
samla pengar till resan. Jenny letar efter strategin och ser till att den kommer ut på hemsidan.

14. Rektor informerar: Skolinspektionen kommer 31 januari. EU-projektet där skolan samarbetat med
skolor från Polen och Turkiet är på väg att avslutas.
Personal har uttryckt önskemål till föräldraföreningen om uterum för undervisning samt solur. Det låter
jättebra men vi måste ha mer information om detta. Anita kollar med lärarna och återkommer.
Skulle det vara bra med en grillplats ovanför pulkabacken? Om personalen tycker så kan
föräldraföreningen ordna detta.

15. Föräldraföreningen har önskemål om lärarrepresentanter på en del av mötena. Anita undersöker
om detta är möjligt.

16. Föräldraföreningen brukar ansvara för anlitande av fotograf till skolfotot. Ulrika kollar några företag,
ex. pris, tidpunkt, möjlighet till utefoto och individuellt foto, telefonkatalog. Ulrika mailar ut sitt förslag till
styrelsen.

17. Vårens möten bestäms till 12 mars 18.30 och 7 maj 18.30.

____________________

____________________

____________________

Jennie Flennemo

Ulrika Bernhardsson

Lena Jonsson
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