Möte Föräldraföreningen 20170313
Närvarande: Emma Westin, Martina Gustavsson, Åsa Barrdahl, Marille Löfgren, Anna
Karlsson, Lotti Granqvist
§1. Mötets öppnande
Marille öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2. Godkännande av dagordning
§3. Samrådsmöte 7/3
-

Ny personalparkering planeras och att det ska bli en säker väg för barnen att gå till och
från skolan.
Det är eskat pengar till nya fotbollsmål

§4. Utefixardag
Skolan vill att föräldraföreningen ska ansvara för en utefixardagen. Vi får inte göra större
byggen p.g.a. ansvarsbiten. Det finns listor på önskemål om vad som kan göras på
utefixardagen
Hur mycket vi kan göra beror dels på hur många föräldrar som anmäler sig att hjälpa till och
hur mycket material vi kan få tag på.
Skolan:
- Reparera och måla lekstugan
- Fylla i kingrutorna och fixa en hundraruta på asfalten.
- Motorikbana, plocka bort de ruttna stubbarna och ersätta med cementplattor.
- Räta ut planket på baksidan
- Lägga plattor vid planket, fixa grillplats och bänkar som vi kan använda som uteklassrum
både i skolan och på fritids.
- Önskemål om två stövelknektar – en till kapprummet och en till matsalen.
Gula villan:
- Hängrännor till en vattenlek vid gula villan
- Våg att väga sand/ vattenhinkar
- Cykelbana; skyltar, bensinmack, trafikskyltar, pilar m.m.
- Kabeltrummor som kan bli bilar, hästar
- Laga kranar på vattentunnorna
- minihästar i trä
- diskbänk på ben (diskbänk finns)
- Vinbärsbuskar
- Jord till pallkrage samt smultronplantor
- Stockar att sitta runt/ klättra på vid eldstaden
Material som behövs:
- Färg till lekstugan och rutorna på marken (kommer skolan att stå för)
- Penslar

- Verktyg att bygga med som t.ex. hammare, skruvdragare, spik, skruv, såg.
- Lasermått för att få raka linjer till rutorna på marken
- Plattor till motorikbanan
- Kran till vattentunnan
- Vinbärsbuskar
- Hängrännor + något att hänga upp dem med.
- Silikon
- Material till diskbänken
- Stockar till eldstaden
- jord till pallkragar + smultronplantor
- byggmaterial till hästar, stövelknektar, lekstugan m.m.
Att göra till nästa möte:
- Kolla upp om det finns någon ritning till en våg.
- Sätta upp listor där föräldrarna får anmäla intresse för vad de vill hjälpa till med samt vilket
material som de kan bidra med.
- fixa materiallista till stövelknekt
- Martina kollar med sitt jobb (vida) om de kan sponsra med kabeltrummor
- Fråga Olof om han kan kolla vad som behövs till lekstugan
- Lägga ut en förfrågan om någon med en traktor kan hjälpa till att ta bort stubbarna i
motorikbanan.
Datum: 23/4 kl. 9-14
§ 5 Disco
Vi planerar och fixar alla inköp, men det kommer troligtvis behövas några föräldrar att hjälpa
till under själva discot.
§6. Nästa möte
Tisdag 4:e April kl. 18.00
§12. Mötet avslutas

