Möte 7 maj 2012, Högstorpskolans föräldraförening
Närvarande: Anita Wallette, Camilla Ahlfors, Ulrika Bernhardsson, Malin Möller, Ann Hjerpe, Tina
Sundberg, Lena Jonsson, Maria Esaiasson, Jenny Flennemo
§1
Mötets öppnande
Jenny Flennemo hälsade välkommen.

§2
Val av sekreterare och ordförande
Till mötesordförande valdes Jenny Flennemo och till sekreterare valdes Maria Esaiasson. Till
justerare valdes Camilla Ahlfors och Malin Möller.
§3
Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs.

§4

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Klassrepresentanter – ej klart. Jenny kollar över det.
Kalendarium för föräldramöte o dyl. - önskemål framfört till lärarna men ej beslutat.
Hälsogruppen – föräldraföreningen har betalat buss till ishallen och Åby.
Englandsresan – Björn går ut i förskoleklass och år 1 att insamling börjar tidigast i år 4.
Önskemål om lärarrespresentant – Anita informerat lärarna. Lärare kommer med på
föräldraföreningens möte vid behov.
 Pingisbord inköpt.
 Utemöbler till hus 7 – Föräldraföreningen kollar olika förslag.






§5

Anita informerar
 Elevrådet har önskemål om inköp av leksaker. Björn får 12 000 kr att handla för.
 En del förstörelse från skolan, uppmanar föräldrar att gå en extra sväng på skolan på
kvällstid.
 Skolavslutningen – år 4 ordnar för fikat. Jenny kollar så att det är klart (inköpslista läggs ut
på hemsidan).

§6

Elevrådet informerar
 Elevrådsprotokollen finns på hemsidan.

§7

Kassören informerar
 Vi beslutar att 5 000 kr skänks till BRIS. Kassören ordnar det.

§8

Hemsidan
 De nya datumen för nästa termins möten läggs ut på hemsidan.

§9

Miljö – och säkerhetsfrågor
 Allergirond? - Anita kollar.

§10

Övriga frågor
 Skolfoto – Öjaby fotografiska. Förslag till nästa år – ev. porträttfoto vartannat år.
 Rastfadderpresent – Jenny ordnar det.
 Skolavslutningsbrev till hemmen – Jenny skriver ihop något från föräldraföreningen.
 Höstens möten bestäms – 27/8 kl. 18.30 Högstorpsskolan matsal

15/10 kl.18.30, Årsmöte, Högstorpskolans matsal

_____________________________

________________________________

Ordförande: Jenny Flennemo

Sekreterare: Maria Esaiasson

____________________________
Justerare: Malin Möller

_______________________________
Justerare: Camilla Ahlfors

