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

§1

9/11 -2010
Lärarrummet
Pernilla Eckervad, Jessica Roström, Susanne Andersson, Åsa Olsson, Helena
Gustavsson, Helena Almqvist, Jennie-Ann Karlsson, Lena Nillevik, Karin JangmalmKritzberg samt Maria Lilja och Petra Ahvenainen (skolans representanter)
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
Karin och Helena A valdes till justeringsmän.

§4

Info från skolan
- Åk 3 har flyttat in i nya G-huset som är omgjort för att passa skolverksamheten.
- Skolan har också anställt två nya resurslärare maa att det på skolan finns många elever
med behov av särskilt stöd.
- Modulbiblioteket omgjort och ny litteratur har köpts in.
- Budgeten är för närvarande god.
- Skolan har gjort en kvalitetsredovisning som nästan är klar. Kommer läggas ut på skolans
hemsida när den är sammanställd.
Förslag från fritids om förbättringar som föräldraföreningen ev skulle kunna stötta och ge
bidrag till;
Göra/måla hagar, köpa in bandymål (ev. fasta), bygga en bandyrink, göra en samlingsplats
med bänkar, ev ett multihus. Köpa in volleybollnät och badmintonnät. Köpa in bandybollar,
fotbollar och stora spel, tex boccia, kubb, fia
Dessa saker skulle uppmuntra barnen till att vara mer utomhus och ha saker att göra på
raster.
Godkännande av föregående protokoll

§5

§6

Föregående protokoll godkändes.
Ekonomi
Föräldraföreningen har idag 36.900 kr

§7

Aktiviteter under kommande läsår
Styrelsen diskuterar vad vi ska satsa under läsåret och framåt.
Kommer fram till att vi långsiktig ska satsa på ett multihus ute.
Bestämmer att Pernilla kollar med Ann-Britt om hon skulle kunna vara med och bidra till
detta och hur mycket i så fall.

Kortsiktigt vill vi satsa på julklapp till alla husen med uteleksaker som tex bollar hopprep
etc.
Bestämmer att Mia, Åsa och Karin fixar 5 st paket med blandade saker för totalt 10.000 kr.
Tomtning – Pernilla, Helena, Susanne, Karin och ev Lena tomtar och delar ut
aktivitetspaketen till barnen sista skoldagen. Pernilla kolla med rastfaddrarna om de vill
vara med.

§8

Övriga frågor
Hem och skola – Diskuterar om föräldraföreningen ska vara med i Hem och skola eller ej –
beslutar att vi inte ska fortsätta vara med. Dels därför vi inte fått den hjälp vi sökt och dels
för att hem och skola uppmärksammats negativt i media. Beslutar att vi istället vill använda
pengarna till barnens miljö.

§9

Nästa möte
Nästa styrelsemöte är 8/2 -2011 kl 19.00 i personalrummet på skolan.

§ 10

Mötet avslutades
Pernilla avslutade mötet.

Sekreterare

Jessica Roström

Justeras

Helena Almqvist

Karin Kritzberg-Jangmalm

