Protokoll från möte med Sandsbro skolas föräldraförening
Tid:
Närvarande:

§1

16 februari 2010
Plats:
Lärarrummet
Camilla Fors, Pernilla Eckervad, Pernilla Möcander, Åsa Olsson,Maria Lundin, Jessica
Roström, John Twisk, Karin, Helena S Malmqvist, Fredrik Johansson
Mötets öppnande
Mötet öppnades av Camilla.

§2

Val av mötesordförande och sekreterare
Camilla valdes till mötesordförande och Pernilla E valdes till sekreterare.

§3

Val av justeringsman
Åsa och Maria valdes till justeringsmän.

§4

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

§5

Ekonomi
Vi har 24837 kronor på vårt konto. Medlemsantalet är 157 medlemmar.

§6

Rekrytering och årsmöte
Karin Jangmalm föreslås som kassör
Pernilla Eckervad föreslås som ordförande
Jessica Roström föreslås som sekreterare
För att täcka övriga avgångar från styrelsen behöver vi 4 nya ledamöter.
Datum för årsmötet sätts till 20 april

§7

Föreläsning om internet
Pernilla M har undersökt vidare angående föreläsning om Internet och barn/ungdomar.
Riksförbundet Hem och skola driver ut projekt som heter Surfa smart, via det skulle vi
kunna boka två föreläsare som kommer till skolan 15 och 16 mars för att diskutera med
årskurs 3-4 och 5-6, killar och tjejer för sig. Det hela följs sedan upp med en föreläsning för
föräldrar och även ett pass för skolans pedagoger.
Kostnaden för detta är 2000 kr per dag + resa och boende. Vi kommer att dela på
kostnaden med Sandsbro skola, enligt överenskommelse med Ann-Britt.
Pernilla M gör den slutgiltiga bokningen med Riksförbundet Hem och skola, samt bokar
gympasalen samt tar fram inbjudan för föräldrakvällen. Karin Jangmalm hjälper gärna till.
Åsa, Helena och Maria kollar upp alternativ för boende.
Karin formulerar en text som vi ber Ann-Britt vidarebefordra till alla lärare för att ge en
blänkare om vad som är på gång till veckobreven.
Vi beslöt också att betala in medlemsavgift för samtliga styrelse medlemmar till
Riksförbundet hem och skola, samt föreslå för årsmötet att 20 kr av medlemsavgiften inför
nästa läsår är medlemsavgift till Riksförbundet hem och skola.

§8

Scen
Camilla har utan resultat sökt Håkan på Vidingehem för att diskutera möjligheten till att
bygga en scen på skolgården. Camilla fortsätter att jaga Håkan.
Mia har fått en skiss och ett kostnadsförlag. Vi avvaktar dock klartecken från Vidingehem
innan vi går vidare.
Vi beslöt att inte dela ut klassbidrag detta läsåret utan sparar pengarna som finns kvar efter
föreläsningen Surfa smart är betalt för scenens räkning.

§9

Kvarglömda kläder
Gerd Thorildsson har hört av sig angående de kvarglömda kläderna som vi brukar tar hand
om varje år. Gerd har startat ett hjälpprojekt med ett barnhem i Polen. Behovet av kläder är
stort och Gerd undrar om vi kan tänka oss att lämna kläderna till det här projektet i år.
Vi beslöt att vi gärna gör så.
Gerd behöver i så fall kläderna under juni och juli vilket innebär att vi behöver ta tag i
tvättning och sortering tidigare än vi brukar.

§ 10

Övrigt
Vi har fått en inbjudan till ett trafiksäkerhetsprojekt som heter ”Med små steg kan du göra
en stor insats”. Vi beslöt att inte vara med på det projektet.
Vi diskuterade behovet av att det finns vuxna ute på rasterna. Camilla har varit på skolan
mer eller mindre på heltid senaste två veckorna. Hon har inte upplevt att det är för få vuxna
ute på rasterna.
Vi tycker att det är bra att veckobreven numera ofta innehåller information om stämningen i
klasserna.

§ 11

Nästa möte
Vi beslöt ingen ny tidpunkt för nästa möte. Vi träffas i samband med föreläsningen
Mötet avslutades

Sekreterare

Justeras

Pernilla Eckervad

Maria Lundin

Åsa Olsson

