Protokoll från möte med Sandsbro skolas föräldraförening
31 jan. 2013
Närvarande: Jennie-Ann Karlsson, Anneli Einarson, Jessica Karlsson, Helena
Gustavsson, Anna Nordström och Henric Ceasar
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnades av Jennie-Ann

§2

Val av mötesordförande
Jennie-Ann valdes till mötesordförande

§3

Val av mötessekreterare
Jennie-Ann valdes till mötessekreterare

§4

Val av justeringsmän
Anneli Einarsson och Helena Gustavsson valdes till justeringsmän

§5

Rapport från skolan (Henric Ceasar)
• Peter Lantz arbetar nu som bitr. rektor (65%), han kunde inte
närvara ikväll men kommer vid ett annat tillfälle.
• Anna tog upp den dåliga luften på skolan. Henric informerade om de
åtgärder som vidtagits; Vidingehem har låtit ventilationspersonal
undersöka, och de har funnit mycket fel, både gällande värme och
ventilation. Miljöinspektionen är också inplanerade, vi inväntar
besked om åtgärder.
• Aktivitetshus- Henric har inte kommit någon vart vad gäller besked
från kommun/Vidingehem, vilket gör att vi lägger planerna om
aktivitetshus på is. Därmed har vi möjlighet att göra andra aktiviteter
eller annat under året!
• Henric informerade om att 6:orna ligger bra till, med ett
meridianvärde på 204. (han har underlag om någon vill veta mer)
• Henric visade nya musikutrusningen som skolan investerat i

§6

Ekonomin, Helena informerar:
• 475 kr plus 2012
• 18.400 i form av medlemsavgifter
• Utgifterna förra året var främst tomtningen (ca 10.000 kr) samt fika
första skoldagen, skridskoåkning, filmkväll, glassbil, bankavgift (ca
5.000 kr)
• På vårt PGkonto har vi idag 45.551,80 kr

§7

Årsmötet
• Årsmötet är den 18 april 18.30- Jennie-Ann förbereder agendan och
kallelse
• Sittande (valda på 2 år 2012) är Erik, Jessica, Mats ( som valt att
hoppa av tyvärr) och Anna.
• Avgår gör Helena, Jennie-Ann och Anneli.
• Omval Lena?
• Eftersom hela styrelsen även är valberedning kom vi överens om att
vi var och en bör hitta en ny ledamot till styrelsen innan nästa möte
6 mars. Vi håller varandra uppdaterade om hur det går via mail fram
tills nästa möte då vi bör ha ett förslag inför årsmötet

§8

Experimentredskap (Anneli)

Anneli har precis fått kontakt med Jan Sjökvist, som numera driver
Explorator. Vi kom överens om att Anneli tar fram ett förslag på ett redskap
för inom- eller utomhusbruk inför nästa möte, för max 20.000 inkl. moms.
§9

Föreläsningar (Anna)
• Anna har fått Nej från navet, men har samtidigt fått tips om annan
möjlig öppning inför hösten.
• Klart är att Mats Trondman kommer kl. 18.30 den 4 april, strålande!
Titeln är Kloka möten- relationsgrammatik och vuxnas roll, och riktar
sig enbart till elevernas föräldrar.
o Anna fixar affisch i A4-format som vi sätter upp på alla skolans
dörrar den 6 mars.
o Jessica ansvarar för att kontakta Katarina J på kansliet så att
hon ber samtliga lärare bifoga inbjudan i sina veckobrev 3-4
veckor i förväg.
o Tips: Vi kan be fritis även informera om föreläsningen på sin
blogg.
o I inbjudan har vi med ”Föreläsningen är gratis men vi har ett
begränsat antal platser och det är först till kvarn, anmälan ska
ske via mail till jennieannk@gmail.com senast den xx mars .
o Vi bestämmer på nästa möte om vi ska ha lite kaffe och godis
under/efter föreläsningen

§10

Övrigt – J-A kontaktar Lasse ang. färg/målning på skolgården och ber
Henric kolla möjligheten att Vidingehem sätter dit cementrör för grillning
igen istället för att vi ska förhandla med dem.

§11

Mötet avslutades

Nästa möte: 6/3 2013, kl. 18.00 i skolans personalrum.Sekreterare

Jennie-Ann Karlsson
Justeras

Helena Gustafsson

Anneli Einarsson

