Hestra Midgårds föräldraförening
Mötesanteckningar från föreningsmöte 2016-09-20
Plats: Förmaket, Hestra Midgårdskolan
Tid: 17:30

Närvarande från styrelsen:

Richard Svanberg
Magnus Israelsson
Camilla Josefsson
Karin Söderström
Susanna Kyllönen

Övriga närvarande:

Rektor Christina Asp Olsén
Biträdande rektor Linda Brundin

§1

Mötets öppnande
Styrelsen konstaterar manfall, men Susanna öppnar mötet genom att åta sig att föra
mötesanteckningar, samt ge ordet till biträdande rektor

§2

Rektorns punkt
Linda meddelar att all FF- information som ska läggas in på hemsidan går via henne,
även om Linnea Lindström sedan lägger upp den.
Rektorerna hjälper föräldraföreningen att översätta informationsbrevet till arabiska
och somaliska. På skolan finns personal som kan vara behjälpliga i frågan.
Informationsbreven lämnas sedan i pappersform, samt publiceras på hemsidan och
länkat till rektorns månadsbrev.
Leksaksboden har inte fungerat enligt förhoppningar; det har varit stor köbildning och
redskapen har snabbt slitits ut. I fortsättningen kommer boden hållas stängd vissa
dagar, dessutom budgeterar skolan för ett nytt basutbud leksaker till varje klass.
Rektorer berättar att av föräldraföreningens givna bidrag hade 8000 kr inte använts.
Därför har ett extra inköp gjorts för pengarna gällande annorlunda leksaker, t ex
styltor.
Christina informerar att styrda rastaktiviteter åter införs. Två personer anordnar
aktiviteter under förmiddagsrasten för de elever som kommit till samlingsplatsen
ormen. Skolan uppmanas att vara observant på utanförskap.
Rektorerna informeras om att föräldraföreningen ska rikta bidrag så att de kommer
alla elever till del. Rektorerna ger förslag på kommande aktiviteter där vi kan bidra, t
ex hälsovecka (v 42), julmust till jullunchen (sker redan).

Föräldraföreningen vill öka samarbetet med skolans utvecklingsgrupp, inte bara bli
informerade om hur skolan agerar. Christina skickar därför samtalspunkter till Richard
så att styrelsen kan komma förberedda till mötena med rektor. Styrelsen önskar att de
diskussioner vi för sedan tas upp i rektorns månadsbrev.
Rektor önskar utöver större samarbete, att föräldraföreningens representanter i större
utsträckning än i nuläge, återspeglar skolans kulturella mångfald. Skolan behöver över
lag förbättra sitt arbete med den kulturella mångfalden, då 30 % av eleverna har en
annan än svensk bakgrund. Speciella events ska och har anordnats, kulturella högtider
ska uppmärksammas.
Skolan har fyra arbetstränande utländska lärare hos sig i tre månader. De arbetar i de
äldre klasserna, men skolan yngre eleverna behöver få möjlighet att träffa dem för att
kunna känna sig trygg med alla vuxna på skolan. Rektorn ser till att det sker.
Previa har utrett arbetsmiljön; skolan rekommenderas att utveckla formerna för
kommunikation, samt personalens hälsa.
§3

Information om Föräldraföreningen
Richard ser till att föräldraföreningens information på hemsidan revideras gällande
syfte, allmän information, styrelsemedlemmars namn och klasstillhörighet, samt
mötesprotokoll.
Hemsidan behöver hållas aktuell i större utsträckning än vad som skett hittills.

§4

Föräldraföreningens riktning
Till nästa möte tar vardera medlem upp angelägna frågor som vi i egenskap av
föräldrarepresentanter vill bevaka.

§5

Ansökningar
I föreningens brevlåda återfinns ett kvitto och en ansökan. Richard kontaktar kassör
för att se ifall bidrag om 131 kr redan beviljats och betalats ut.
Kvittot avser rastleksaker som klass 1a köpt in för sitt bidrag.

§6

Melodifestivalen
Tommy Brofjärd har tackat ja till uppdraget som konferencier.
Richard kallar till nytt arbetsmöte gällande festivalen.

§7

Övrigt
Skolstarten har varit stökig för flera klasser. Föräldrar reagera dessutom på en hårdare
verbal chargong mellan barnen, samt att barn känner otrygghet.
Nästa ordinarie möte: on 19/9 kl. 17:30 i förmaket vid skolans matsal.

Mötessekreterare Susanna Kyllönen

