Styrelsemöte 26 februari 2019
Minnesanteckningar.
Deltagande: Sofia, Terese, Maria, Stina, Andreas, Jenny och Helen
1. Mötets öppnande
2. Mailbox och FB
a.

Vem ansvarar?
Terese ansvarar på mailen och sammanställer listor på vilka föräldrar
som kommer delta.

3. Disco
a.

Dag och tid 22 mars, tider 18-19.30, 20-21.30

b.

Indelning årskurser F-2 samt 3-6

c.

Ansvariga, Sofia tar på sig att driva discot.
-

Sofia, Andreas, Terese och Jenny tidiga discot

-

Helen, Maria, Terese samt Sofia det sena.

d.

Checklistor, inköp, aktiviteter, föräldrar etc.

-

Vi bestämmer att vi ska ha limbo och dansstop på första discot.

-

Jenny fixar nöd proviant till styrelsen 6 st.

-

Maria handlar tjockare påsar till soptunnan.

-

Sofia kontaktar Linda gällande förbättrad städvagn.

-

Maria inköpsansvarig och ansvarar för affischen.

4. Kommande möten
a.

Medlemsmöte/rektorer under hösten

b.

Vanligt styrelsemöte 11 april och då bjuder vi in rektorerna.

- Vi behöver tala om trafiksituationen, ombyggnation, elevombudet i
Borås, mitt barn på nätet. Vi behöver även tala om middagen som
sexorna förväntar sig i åk 6. Vad finns det för planer för åk 6 i år?
5. Målning av skolgården

a.

Uppskjutet till våren, när gruset är bortstädat

b.

Ta fram förslag på vad som ska målas, Maria har förslag på PDF.

a.

Fler inköp ska göras till rasteriet

6. Inköp
- Maria har en lista som hon ska handla.
-

Vi behöver reklamera stjärtlapparna. Maria ärver påsen av Stina.

-

Helen ser till att fsk-klass gör en önskelista på leksaker de vill har

b.

Behövs mer pynt till matsalen, vimpel trasig?

- Maria kollar plastväxter, krukor och pynt på Gekås
c.

Blommor? Vi ska inte ha blommor

7. Årsplanering 2019
a. Januari – Julpynt ner v 2 / Styrelsemöte m rektorer 17 jan
b. Februari – Styrelsemöte inför disco 26 feb
c. Mars – Disco 22 mars / Inköp rasteriet
d. April/Maj – Målning skolgården?
e. Juni – Aktivitetsdag / Skolavslutning
f. Juli – Ledigt
g. Augusti – Styrelsemöte inför Myråsjoggen?
h. September – Myråsjoggen och därefter Årsmöte /Medlemsmöte (Lysning 3 v
före)
i.

Oktober – Styrelsemöte inför disco

j.

November – Disco

k. December – Julpynt inför första advent / Jullunch rastfaddrar / Present
rastfaddrar
8. Övriga punkter
- Gäst idag är Johanna Almrå elevombud i Borås Stad. Som elevombud riktar hon sig till
elever och vårdnadshavare förskoleklass till åk 9. Främst ska Johanna kontaktas när det skett
en kränkning och föräldrar behöver stöttning eller ett bollplank i situationen. Det kan
exempelvis vara att föräldrar behöver någon att bolla med när det hänt en incident i skolan
och behöva hjälp att hantera vad som låter rimligt? Man kan även kontakta henne vid frågor
kring hur skolan hanterar vissa delar kring ens barn så som om barnet inte kommer till
skolan, betygsvarningar där Johanna lyssnar in och försöker vara en neutral part att lyssna in
och förklara mer för föräldern. Främst är det vårdnadshavare som kontaktar henne. Johanna
kan vara en stöttning till föräldrar och även delta på möten även om hon inte företräder

någon. Hon kan ta anteckningar och har tystnadsplikt. Om vi vill länka till henne så finns
hennes uppgifter på grundskoleförvaltningens sida på boras.se
- Vi talar om hur vi ska få trafiksituationen mer under kontroll. Att försöka få skolan att
planera in en plats där man kan släppa av och hämta upp barnen för att underlätta
trafiksituationen. Terese förslag är att vi talar med rektorerna i vår hur vi ska kunna förbättra
situationen när vi bjuder in dem till nästa möte 11 april.
Vi talar om personalbristen i Rasteriet, Jenny hör med sin kontakt om mer info.
9. Mötets avslutande

