Protokoll från möte med Sandsbro skolas föräldraförening
Tid:
Plats:
Närvarande:
§1

15/3 - 2011
Lärarrummet
Pernilla Eckervad, Jessica Roström, Karin Jangmalm-Kritzberg, Jennie-Ann Karlsson
och Susanne Andersson
Mötets öppnande
Mötet öppnades av Pernilla.

§2

Val av mötesordförande och sekreterare
Pernilla valdes till mötesordförande och Jessica valdes till sekreterare.

§3

Val av justeringsman
Jennie-Ann och Karin valdes till justeringsmän.

§4

Info från och frågor till skolan
Ingen representant från skolan deltog på mötet. Pernilla har haft mailkontakt med Ann-Britt
ang önskemål från elever och lärare om vad man ska satsa på vad gäller utemiljön. Se § 7

§5

Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

§6

Ekonomi
Föräldraföreningen har idag 29.900 SEK på kontot.

§7

Utebandybana
Personalen på skolan tycker att man ska satsa på att bygga en utebandyrink med fasta
mål som man vintertid kan spola och använda till skridskoåkning. Barnens förslag är ej
klart då alla klasser ännu inte tagit upp detta. Föräldraförening vill också måla nya hagar,
ett luffarschack etc.

§8

Årsmöte
Föräldraföreningen kommer att ha årsmöte 26/4 kl 19.00 i skolans matsal.
Jessica gör inbjudan/affischer som kommer att sättas upp på skolan och info kommer att
ges via elevernas veckobrev. Pernilla sammanställer en verksamhetsberättelse och Karin
gör en ekonomisk sammanställning.
Åsa Olsson kommer avgå och Annelie Rydbäck ersätter henne.

§9

Övriga frågor
Förslag på att föräldraföreningen ska erbjuda aktiviteter för elever och ev föräldrar en
gång/termin. Förslag är att arrangera en filmkväll på påsklovet och ett förslag är att
anordna en resa till tex ett äventyrsbad, skidresa till Hestra till självkostnadspris.
Bestämmer att Jennie-Ann kollar upp möjlighet till att fixa en filmkväll på påsklovet, gör en
inbjudan om det går att fixa samt kollar kostnad för att hyra en buss till hösten.
Bestämmer också att vi ska prata om vilka mål och vad vi ska satsa på till nästa läsår vid
nästa möte.

§ 10

Nästa möte
Nästa möte är årsmötet 26/4 kl 19.00 i skolans matsal, därefter följer ett konstituerande
styrelsemöte med den nya styrelsen.

§ 11

Mötet avslutades
Pernilla avslutade mötet.

Sekreterare

Jessica Roström

Justeras

Jennie-Ann Karlsson

Karin Jangmalm-Kritzberg

