Protokoll från Högstorps skolas föräldraförening den 12 mars 2012
Närvarande: Björn Nilsson (rektor), Tina Sundberg, Ulrika Bernhardsson, Lena Jonsson, Erik
Hermansson, Johan Hultmark, Annika Beckström
§1 Genomgång av förra mötets protokoll.










§2 Genomgång av aktivitetsförslag
Lena Jonsson skall undersöka om Rädda Barnen kan komma och föreläsa under
hösten om mobbing och kränkningar på nätet. RB erbjuder seminarie i ämnet för åk
4-6 samt föräldrar och personal.
Det beslutades att ytterligare ett pingisbord för utomhusbruk ska köpas in till skolan.
Representanter för föreningen lämnar in en beställningslista till Björn för inköp av
fotbollar, basketbollar, innebandybollar, hopprep, hoppstyltor etc. Björn beställer
sedan hem det önskade och det hela bekostas av föräldraföreningen.
Inköp av bänkar att placera utanför hus 7 diskuterades och Björn återkommer med
prisuppgift.
Eventuellt planeras en donation till välgörande ändamål genom föräldraföreningen
vid terminsslutet.
Avslutningspresenter till 16 rastfaddrar ordnas av ordförande.
§3 Sponsring
Föräldraföreningen har under terminen sponsrat med busskostnader för friluftsdagar
till Åby bandybana (åk 4-6) samt till ishallen (åk F-3).
§4 Skolfoto
Till skolfotograf för nästa läsår valdes Öjaby fotografiska och Ulrika Bernhardsson
kommer att sköta kontakten med dem.
§5 Lärarrepresentant
Det finns önskemål från föreningens sida att en lärarrepresentant ska finnas med vid
föreningens möten (nästa möte är planerat till den 7/5 kl. 18.30).
§6 Föräldrarepresentanter till föreningen
En uppdaterad maillista över klassrepresentanter till föräldraföreningen efterfrågas
och föreningen hoppas att lärare och skolledning kan hjälpa till att utse
representanter i klasserna för att sedan sammanställa en lista som skickas till
ordförande Jenny Flennemo.

§7 Björn informerade
 Den 2/4 startar invändig renovering av de gula tegelbyggnaderna. Till hösten
kommer förskoleklasserna att nyttja lokalerna där. Bokhultets resursskola
kommer också att vara kvar i de gula husen. Renoveringen av lokalerna ska
vara klara till sommaren.
 För utlåtande från Skolinspektionen se Högstorps skolas hemsida.
 Björn lyfte som en punkt det problematiska i att antalet ledighetsveckor utöver
loven har eskalerat ytterligare i år jämfört med förra året. Han har hittills
under läsåret beviljat 160 ledighetsveckor utanför loven och påpekar att detta
skapar problem för undervisningen.
.
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