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

§1

9/11 -2011
Lärarrummet
Pernilla Eckervad, Jessica Roström, Helena Gustavsson, Karin Jangmalm-Kritzberg,
Annelie Rydqvist, Annelie Einarsson, Maria Lundin samt Petra Ahvenainen (skolans
representant)
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
Maria och Helena G valdes till justeringsmän.

§4

Info från skolan
Petra informerar om att skolans lärare och rektor har bestämt att det är ett uteklassrum
man vill satsa på. Visar också ett förslag på hur ett sådant skulle kunna se ut. Petra har
pratat med fastighetsägaren Vidingehems representant Bengt Karlsson som godkänt
förslaget. Nästa steg är att SoB godkänner det också. Styrelsen bestämmer att Annelie
Einarsson tar kontakt med Per G på skola-barnomsorgsförvaltningen.
Vi pratar också om att tillsammans med Vidingehem ta fram ett kostnadsförslag.
Flera elever på skolan tycker att maten försämrat sen dagis försvann och ett
leverantörsbyte skett. Det är mer halvfabrikat idag än tidigare. Beslutar att vi ska ta upp
denna frågan igen under våren.
Petra informerar också om att folkbiblioteket kommer att avvaecklas under v 47, men att
skolbiblioteket blir kvar. Lise-lott kommer att finnas kvar som skolbibliotikarie.

Godkännande av föregående protokoll
§5

§6

Föregående protokoll godkändes.

Ekonomi
Föräldraföreningen har idag 41.969 kr. Beslutar att vi sak använda 20.000 kr till att sponsra
uteklassrummet samt använda 10.000 kr till att köpa julklappar till skolan olika arbetslag.
Res

§7

Arbetsgrupper/aktiviteter under kommande läsår
Badresa till Jönköping har Maria L och Karin kollat upp vad det skulle kosta och det blir
mycket pengar för medlemmarna att lägga själva. Beslutar därför att i stället hyra Åby
isbana en eftermiddag på sportlovet, v.8. Jessica bokar banan.
Filmkväll på höstlovet är på G. Berörda mailar ut vad de behöver hjälp med och går ut med
inbjudan.
Skolgårdsgruppen – Annelie tar kontakt med Per G på SOB och därefter görs ett
kostnadförslag i samråd med Vidingehem.

Filkväll- det kom 56 barn till filmkvällen och det verkade uppskattat.

§8

Övriga frågor
Föräldraföreningen diskuterar möjlighet att bidra med pengar till litteratur till skolbiblioteket
till nästa läsår vilket alla är positiva till.

§9

Nästa möte
Nästa styrelsemöte är 24/1-2012 kl. 19.00 i personalrummet på skolan.

§ 10

Mötet avslutades
Pernilla avslutade mötet.

Sekreterare

Jessica Roström

Justeras

Maria Lundin

Helena Gustavsson

