Protokoll från möte med Sandsbro skolas föräldraförening
Tid: 8/11- 2012
Närvarande: Jennie-Ann Karlsson, Lena Nillevik, Anneli Einarson,
Eric Råhlin, Jessica Karlsson, Helena Gustafsson,
Anna Nordström och Petra Ahvenainen (skolans representant)
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnades av Jennie-Ann

§2

Val av mötesordförande
Jennie-Ann valdes till mötesordförande

§3

Val av mötessekreterare
Anneli E valdes till mötessekreterare

§4

Val av justeringsmän
Eric Råhlin och Anna Nordström valdes till justeringsmän

§5

Återkoppling om var skolan står i dag angående ev. uteplats
Rektor Henric Caesar hälsar via mail att det går trögt med uteplats. Svårt att lösa
ansvarsfrågan. Det kommer att ta väldigt lång tid. Förslaget var att kunna bygga
en form av uteplats med tak och ev. grillplats i mitten.
Anna har kollat upp att markarbetet skulle kosta ca 20 000 kr + moms.
Monteringen skulle kosta ca 15 000 kr.
Eric har pratat med Bernt på Skogslekens förskola om för/nackdelar.
Kostnaden kommer att landa på ca 75 000 kr med väggar och annat.
Ska vi gå vidare med detta? Eller lägga pengarna på något annat?
Henric får på sig till nästa möte att informera om hur det går. Har inget hänt så
struntar vi i det. Jennie-Ann informerar Henric om våra tankar.
Petra informerade om att skärmtak är på gång.
Diskuterade om datorer i skolan. Alla pedagoger har fått varsin dator.
Diskuterade om man kan bygga experiment ute. (För att anknyta till Matte-No)
Anneli E tar reda på om experiment från experimenthuset kan vara utomhus.
Kostnader osv. (Tills nästa möte). Skolmiljön ute kan bli roligare.

§6

Enkätsvaren
Helena informerade om samanställningen av enkätsvaren. 98 st svar har kommit
in.

§7

Tomtningen
Vi ska tänka på att det finns fika även till de allergiska barnen. Helena

informerade om hur tomtningen går till. Vi köper en julklappssäck till varje
hus. Anneli E kollar upp med Karin hur inköpen gick till förra året.
Jennie-Ann, Helena och Anna beställer julklapparna.
§8

Ekonomin
Helena informerade. Vi har 44 801,80 kr på kontot. Medlemsavgiften har inbringat
17 050 kr i år.
Vi köpte julklappar för 10 000 kr förra året.

§9

Övriga frågor
Mötesprotokollerna har inte kommit in på hemsidan. Protokollen ska skickas till
justeringsmännen först. Petra pratar med Tobias om varför han inte har lagt in
på hemsidan.
Enkätsammanställningen ska läggas till som en bilaga till protokollet så att
föräldrar kan läsa.
Viktigt att vi snappar upp idéer som föräldrarna kommit med.
Jennie-Ann frågade Petra om hjälpmedel för skolarbetet som finns på Internet.
Städningen på skolan fungerar så där. Även om den har förbättrats något.
Pratade om skolmaten.
Någon tyckte att det hade varit bra om Henric (Rektorn) hade presenterat sej för
föräldrarna på föräldramötena.
Diskussion om cykling till och från skolan.
Ska vi anordna ett författarbesök? Köpa in böcker till skolbiblioteket?
Föreläsningen med Mats. Hur går vi vidare? Kom överens om att vi kan betala
5000 kr + moms.

§10

Mötet avslutades
Nästa möte: 31/1-2013 i skolans personalrum.

Sekreterare
Anneli Einarson
Justeras
Eric Råhlin

Anna Nordström

