Styrelsemöte Föräldraföreningen Högstorpsskolan 120827,
Närvarande: Anita Wallette, Ulrika Bernhardsson, Ann Hjerpe, Jenny Flennemo
§1
Mötets öppnande
Jenny Flennemo hälsade välkommen.

§2
Val av sekreterare och ordförande
Mötesordförande var Jenny Flennemo som även tog mötesanteckningar.
§3
Fastställande av dagordningen
Dagordningen saknades för mötet. Eftersom dagordning saknades tog vi upp det som för nuläget
var aktuellt.
§4
Anita informerar
Sparkcyklarna är otroligt uppskattade och använda av barnen. Leksakerna som köptes in under
våren kommer nu att delas ut med spridning i klasserna. Lite åt gången så att det räcker länge.
Skadegörelsen som var vanlig under helger och kvällar i våras har försvunnit. Troligen för att fler
vuxna promenerar på skolans område så som skolan uppmanade till i våras. Bara ett fåtal ölburkar
och flaskor låg på skolområdet när sommarlovet var slut.
Det är en stor grupp med förskoleklassbarn ”Tallkotten” i år. Detta är något som skolan arbetat för
länge och som passar lokalerna bra. Man jobbar istället i olika formationer och inte låsta i ”klasser”
uppdelning sker sedan i lugn och ro till skolstarten och år1.
Hollstorpsskola finns i hus 08 och är en grupp elever som behöver mer resurser än vad som finns i
den ordinära skolan. Det är en sammanslagning av de tidigare resursskolorna i Växjö.
Musiksalen kommer att finnas i hus 07 så snart den slutliga renoveringen är klar, beräknas vara klart
v36.
Fotograferingen har varit bra. Det kan vi ta med oss inför nästa val av fotograf.
§4
Hemsidan
Tina Sundberg som nu inte längre har elever kvar på skolan har meddelat att hon ändå kan lägga
upp material på hemsidan bara vi skickar det till henne efter mötena.
§9
Miljö – och säkerhetsfrågor
Allergirond? – det har inte varit någon allergi rond än och Anita kollar vidare om det. Det bör ske i
okt/nov när vi vet hur det är med det nya städbolaget som städar från och med denna hösten. ISS
städar på färre timmar än vad skolan tidigare haft. De som städar är personer som tidigare varit på
skolan som vikarier och det är en fördel då de känner verksamheten och lokalerna och de gör så bra
de kan utifrån den tid de fått tilldelat sig. Vi avvaktar och återkommer till detta.
§10 Övriga frågor
Skolfoto – Öjaby fotografiska. Förslag till nästa år – ev. porträttfoto vartannat år. Frågan togs upp
och det kommer att bli svårt att lösa. Alternativet med en ruta där föräldern aktivt väljer ”EJ
porträttfoto” på talongen är ett förslag som ska tas upp med fotografen.

Mötesfrekvens
Eftersom dagens möte var tunt bemannat så beslutades det om ett möte den 24september kl 18.30
för att det behövs innan årsmötet den 15 oktober.
Anmälningsblankett
Delas ut i varje klass på de kommande föräldramötena tas fram och lämnas till Anita för att sedan
samlas in efter mötena. Meningen med den är att föräldrarna på plats ska fylla i alla uppgifter på
den som väljs som representant. ALLA klasserna SKA ha en representant. Deras första möte blir
den 15/10 vilket också ska framgå av anmälningsblanketten. Jenny tar fram den omgående och
skickar till Anita.
Information
Beslut om att gå ut i Tallkotten, 1orna och 2orna och informera 10-15minuter på föräldramöte togs
och Ulrika tar 1orna o Jenny tar Tallkotten och 2orna. Meningen med det är att tidigt sprida tanken
med att ha en föräldraförening och på det sättet stärka engagemanget bland föräldrarna.
Nästa möte är alltså den 24september kl 18.30 då vi ser fram emot att fler kommer

Mötet avslutades

Vid tangenterna
Jenny Flennemo

