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1. Orföranden förklarade mötet öppnat. Kort presentation av de närvarande gjordes.
2. Som mötessekreterare valdes Håkan Norin.
3. Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötes protokoll gicks igenom.
5. Erlings och Evas punkt.
Rektorstillsättningen pågår och är klar tidigast i mars 2014.
Eva meddelade att äldre elever gärna får anordna disco för yngre elever så länge inte andra skolor bjuds
in. Kulpengen får användas till detta ändamål. Eva tar upp frågan med Elevrådet.
Erling meddelade att containern vid infarten kommer att plockas bort.
Den efterfrågade skohyllan utanför utanför musikrummet ska eventuellt tillverkas av Chafikas pappa.
Erling har för tredje gången äskat pengar till förbättring av skolgården och hoppas på positivt resultat
denna gång. Träborgen har reparerats av Carlos.
Arbetet mot nätmobbning pågår i klasserna 6-9. Eleverna har fått diskutera frågan och bl.a. spelat rollspel.
Nästa steg är att ungdomspolisen och föreläsare ska bjudas in. Nätmobbningen ska också diskuteras av
föräldrar och elever på klassmötena.
Miljö- och hälsoskyddskontoret har gjort inspektion av skolan. De hade anmärkningar på
innetemperaturen och städningen. Erling berättar att det nu är bestämt att höghöjdsstädning i
fortsättningen ska utföras fyra gånger per år.
En ny slöjdvikarie för Jenny har anställts. Han heter Melker och är behörig slöjdlärare.
Frågan om fler torkskåp bordlades. Skolan har inte råd.
6. Fråga Erling och Eva.
Inga särskilda frågor fanns.
7. Ekonomi.
Diskussion fördes om huruvida Kulpengen kan användas för att förbättra skolgården, men enligt
stadgarna är detta inte möjligt. Kulpengen får endast användas för aktiviteter utanför skoltiden.
Elevernas önskemål om vad Kulpengen ska användas till finns nu på skolans hemsida, och bör diskuteras
på klassmötena. Varje klass får 1000 kronor att använda.
8. Rapporter och skrivelser
Inga rapporter eller skrivelser har inkommit
9. Inkomna frågor.

Inga frågor har kommit in.
10. Övriga frågor.
Öppet hus ska hållas den 25 januari. Klasserna F och 1 är inte delaktiga; för övriga klasser är deltagande
frivilligt. Vuxen hjälp behövs vid fikabord och infobord. Ica och Anna ställer upp vid fikabordet och Gunilla
och Helena deltar vid infobordet.
Diskussion fördes om att eventuellt kontakta media angående vår dåliga skolgård. Inget beslut fattades i
frågan.
Det har kommit mycket klagomål på skolfotona. Lena ville att Föräldrarådet skulle stötta vid, och eventuellt
helt överta, valet av skolfotoleverantör. Ingen närvarande vid mötet hade möjlighet att delta vid den
tidpunkt valet skulle ske. Föräldrarådet beslutade att inte ta på sig uppgiften att välja skolfotoföretag.
Ica tog kort på de närvarande representanterna.
11. Vem tar nästa fika?
Thomas tar nästa fika.
12. Nästa möte blir onsdag den 5/2.
13. Mötet avslutades.

Närvarande vid mötet
Ordförande Helena Pernefors
Erling Rask
Eva Pettersson
Andreas Ebbelind (representant för år 1)
Ulrica Carlsson (år 1)
Tove Andersen (år 2)
Gunilla Lindahl (år 2)
Anna Bengtsson (år 4)
Håkan Norin (år 6)
Thomas Lissing (år 8)
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