Möte med föräldraföreningen 121112
Närvarande: Jenny Flennemo, Ulrika Berhardsson, Katarina Hedqvist, Malin Möller, Ulrika
Örnström, Ann Hjerpe
§1 Mötets öppnande
Ordförande Jenny Flennemo hälsade välkommen.
§2 Val av sekreterare och ordförande
Till mötesordförande valdes Jenny Flennemo och till mötessekreterare valdes Ann Hjerpe.
§3 Fastställande av dagordningen
Dagordning för mötet saknades men det togs upp saker som för tillfället var aktuellt. Fasta
punkter som ska vara med på mötet togs upp och är följande: Mötets öppnande, Val av
sekreterare och ordförande, Fastställande av dagordningen, Genomgång av föregående
mötesprotokoll, Rektorn informerar, Elevrådet informerar, Kassören informerar, Hemsidan,
Miljö- och säkerhetsfrågor, Övriga frågor.
§4 Rektorn informerar
Ingen rektor närvarade detta möte.
§5 Elevrådet informerar
Ingen information från elevrådet idag.
§6 Kassören informerar
Föreningen har god ekonomi.
§7 Miljö- och säkerhetsfrågor
Skolan är sämre städad än tidigare p.g.a. att färre personer sköter städningen.
Föräldraföreningen önskar en hygienrond så snart som möjligt. Jenny kollar upp detta med
rektorn.
Trafiksituationen bakom miljöhuset är inte bra. Föräldrar som ska hämta barn och
färdtjänstbussar kör in bakom miljöhuset där många F-klassbarn går till och från matsalen
och övrig skolgård. Vid stora parkeringen är det bra om alla kör in vid den översta infarten
och ut vid den nedersta. Brev om detta har tidigare skickats ut till alla föräldrar och detta
kommer att göras igen. Jenny kollar om detta brev finns kvar annars skrivs ett nytt.
Det finns en mobilmast på Åbovägen och frågan kom upp om den påverkar barnen eftersom
de vistas nära den en stor del av dagen. Jenny pratar med Björn om det är någon som vet
något om detta.
§8 Övriga frågor
Föräldraföreningen ska köpa in bord med fasta bänkar för utomhusbruk. Svar väntas från
rektorerna om vilka storlekar som önskas och hur många.

Jenny har mailat årets skolfotograf om önskemål inför nästa fotografering. Önskemål var
bl.a. att det ska finnas en ruta för att kryssa i om man inte vill ta individuella bilder, att det
ska gå att välja endast katalogen samt att det ska gå att beställa bilderna via internet istället
för att få hem pappersbilder.
Efter det som hände den nio-åriga flickan i Göteborg finns det önskemål att rektorn klargör
vilka rutiner som finns om ett barn inte kommer till skolan och när under
morgonen/förmiddagen lärarna i de olika klasserna får veta om ett barn är sjukanmält. Det
är också bra att förtydliga vad som gäller för föräldrar vid sjukanmälan.

Vid tangenterna
Ann Hjerpe

