Protokoll från möte med Sandsbro skolas föräldraförening
Tid:
Närvarande:

§1

29 januari 2009
Plats:
Lärarrummet
Camilla Fors, Pernilla Eckervad, Pernilla Möcander, Fredrik Johansson, Åsa Olsson,
John Twisk, Karin Jangmalm, Helena S-Almqvist, Maria Lundin, Jessica Roström,
Susanne Andersson, Ann-Britt Peterson (lärare), Bernt Nilsson (områdeschef) och
Katarina Jacobsson (lärare)
Mötets öppnande
Mötet öppnades av Camilla, som även välkomnade Ann-Britt, Bernt och Katarina till mötet.

§2

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

§3

Val av justeringsman
John Twisk och Åsa Olsson valdes till justeringsmän.

§4

Information angående skollokaler inför läsåret 2009/2010
Ann-Britt och Bernt informerade om läget angående skolans lokaler inför hösten 2009:
Innevarande läsår överstiger antalet elever på skolan det antal som skolan egentligen är
avsedd för. Skolan är redan i nuläget överbelagd. Till våren slutar 38 st sjätteklasselever
och till hösten uppskattar man att det kommer 67 nya förskoleklasselever, det blir 30 elever
fler nästa läsår.
Just nu pågår nybyggnation av nytt dagis i Sandsbro, när det är färdigställt ska all den
dagisverksamhet som finns i anslutning till skolan förflyttas dit. Skolan får då tillgång till
ytterligare lokaler. Det nya dagiset beräknas inte vara klarat förrän januari 2010, dagiset
kan alltså inte flytta utan innan dess. Innan skolan kan använda lokalerna måste de
anpassas för skolverksamhet, det innebär att skolan inte kan använda lokalerna förrän
hösten 2010.
Till hösten 2009 är det alltså lokalbrist på skolan. För att täcka detta glappet har följande
alternativ funnits:
-

Bygga ut skolan
Flytta sjätteklassen till en högstadieskola
Använda en paviljong.

Att bygga ut skolan finns det inte ekonomiska medel för. En förflyttning av sjätteklasserna
till högstadiet vill man för elevernas skull undvika. Kvar finns då alternativet med paviljong.
På Öjabyskolan pågår nybyggnation som ska vara klar våren 2009, under byggtiden har
man där använt en paviljong. Den paviljongen ska flyttas till Sandsbro skola. Flytten ska
påbörjas omgående efter vårterminens slut och vara klar innan semesterperioden börjar.
Paviljongen är fräsch och väl i ordning. Den rymmer 3 klassrum och toaletter. Det är
samma krav på paviljonger vad gäller ventilation, ljudnivå mm som på övriga skollokaler.
Tanken är att paviljongen ska ställas i anslutning till F-huset. Man vill undvika att ställa den
på en yta där barnen ofta leker på rasterna, t ex på någon av fotbollsplanerna. Vilka
klasser som ska vara i paviljongen till hösten är inte bestämt ännu.
Även de kommande åren kommer barnantalet i de nya förskoleklasserna att överstiga
antalet som slutar sjätteklass. Antalet barn på skolan kommer fortsättningsvis att öka.
Därför är det möjligt att paviljongen kommer att vara på skolan en längre period än läsåret
2009/2010.
Lösningen med paviljongen och att senare även få tillgång till dagislokalerna löser det
akuta lokalt problemet på skolan på ett bra sätt.

Men kvar finns att fundera på hur de kommande åren ska hantera matsal (som redan är för
liten), gymnastiksal och andra gemensamma utnyttjandet. Lösningen i nuläget på det är att
får förlänga skoldagarna något så att man får ett längre tidsintervall när de gemensamma
lokalerna kan användas.
De skolpengen fördelas per barn kommer skolans tilldelning av pengar öka med
barnantalet och därför bör antalet pedagoger kunna ökas i takt med barnen.
Föräldraföreningen tackade för informationen.
Därefter diskuterade hur information om förändringen kommer att ske till föräldrar. Ann-Britt
har för avsikt att skicka ut skriftliga information när hon har säker information om var
paviljongen ska stå och vilka barn som ska gå i den. Föräldraförningen framförde önskemål
om att ha ett gemensamt informationsmöte där Ann-Britt och Bernt kunde informera. Och
det tyckte även Ann-Britt och Bernt var bra förslag. Vi beslöt att Camilla tar fram ett på
förlag på datum under senare hälften av mars och mailar dem till Bernt och Ann-Britt.
Ann-Britt, Bernt och Katarina lämnade mötet. Innan de gick tackade de för de julklappar
som föräldraförningen haft med sig vid tomtandet samt för pingisbordet som kommit på
plats ute.
§5

Godkännande av föregående mötes protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
”Tomtarna” rapporterade att tomtandet hade gått bra och att julklapparna hade uppskattats

§6

Ekonomi
Pernilla M rapporterade att efter att utestående räkningar ca på ca 17700 (tomtefika, bidrag
till bollplanket och julklapparna) har betalats har vi 2 500 kr i kassan. De pengarna ska
räcka till fikat vid skolstarten.
Skolan har framfört ett önskemål om ett bidrag från föräldraföreningen för att bekosta
bussar till en friidrottsdag på ishallen. Kostanden för bussarna räknas till 5 000 kr.

§7

Vi beslöt att:
-Tyvärr har vi inte pengar kvar så att vi kan skjuta till något. Däremot kan vi erbjuda oss
som frivilliga skridskoknytare om vi får information om datum i god tid.
- Åsa ska höra sig för med Åby-Tjureda om de har möjlighet att hjälpa till.
Rekrytering av ny styrelse
Av nuvarande styrelse är det för 5 (Pernilla M, Åsa, Pernilla E, Fredrik och Camilla ) vars
mandattid går ut vid årsmötet. Fredrik är osäker på om han kan vara kvar en period till, han
återkommer om besked på nästa möte. Övriga 4 ställer upp för omval.
Barbro Fyhrman, vår revisorsuppleant har meddelat att hon inte ställer upp för omval.
Karin hade olika förslag om ny revisorsuppleant och hör sig för med dem till nästa möte.
Vi beslöt att ställa samman ett informationsbrev där vi informerar om det vi har gjort hitills i
år samt uppmanar intresserade föräldrar som vill vara med i styrelsen att höra av sig.
Camilla tar fram ett förslag.

§8

Årsmöte

§9

Vi beslöt att ha vårt årsmöte i samband med informationsmötet med Ann-Britt och Bernt.
Nästa möte.
Nästa möten är den 26 februari i lärarrummet.

Sekreterare

Justeras

Pernilla Eckervad

John Twisk

Åsa Olsson

