Protokoll från möte med Sandsbro skolas föräldraförening
Tid:
6 juni
Plats:
Lärarrummet
Närvarande: Camilla Fors, Pernilla Eckervad, Pernilla Möcander, Karin Jangmalm
§1
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
Pernilla Möcander och Karin Jangmalm valdes till justeringsmän.

§4

Godkännande av föregående mötes protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§6

Ekonomi
Pernilla M rapporterade att vi har 3453,50 på vårt konto. De pengarna ska vi spara för att
betala fikat på första skoldagen.

§7

Fika första skoldagen,tomtning mm
Vi fördelade de ”traditionella” uppgifterna under året mellan oss:
Fika första skolagen:
Mia, Åsa och Helena är på skolan.
Camilla har beställt fika
Pernilla M fixar lappar om föräldraföreningen att dela ut till första klassernas föräldrar.
Kvarglömda kläder:
John samordnar. För hjälp med tvätt mm finns Pernilla M och Karin.
Tomtning (18/12)
Fixas av Camilla, Pernilla E, Karin, Susanne och Jessica

§8

Avgående rastkompisar
Vi beslöt att avtacka avgående rastkompisar; Sonja + Göran och Hasse + Birgitta med
plantor till trädgården, Karin ansvarar för inköp och överlämning.

§9

Scen på skolgården
Vid vårt infomöte för medlemmarna kom det önskemål och att bygga en scen på skolan.
Vi beslöt att diskutera detta vidare på nästa styrelesemöte. Camilla ska dock maila AnnBritt för att stämma av om intresse finns samt be Fredrik undersöka möjligheten med
bidrag.

§ 10

Kampanj – Håll Sverige rent.

§ 11

Punkten sköts upp till nästa möte
Övrigt
-

Inför klassmötena till hösten borde vi ställa samman information till lärarna om vad
vi förväntar oss av klassrepresentanterna.
- Camilla hade fått ett utdrag på protokoll angående trafikutredning. Vi hade inga
synpunkter på något av det som stod där.
- Rapport från skolan:
Tidigare har det varit 2 lärare för lågstadiet per hus (alltså 2 lärare för 3 klasser) nästa läsår
kommer detta att kunna utökas till 3 lärare för lågstadiet per hus.

Årskurs 3 ska ha paviljongen som ska flyttas till skolan under sommarlovet.
Engelska undervisning kommer att starta redan i årskurs 3.
Klassindelningen för blivande fjärde klassare är klar och informerad
Nationella proven har överlag gått bra både i 3:an och 5;an
§ 12

Nästa möte

Nästa möte är den 8 september kl19.00 i lärarummet (som vanligt är alla medlemmar
välkomna att vara med på styrelsemötet).
Sekreterare
Justeras

Pernilla Eckervad

