Hestra Midgårds föräldraförening

"

Mötesanteckningar från föreningsmöte 2017-01-25
Plats: Förmaket, Hestra Midgårdskolan
Tid: 17:30

Närvarande från styrelsen:

Birgitta Björklund
Marie Erikson Edman
Camilla Josefsson
Susanna Kyllönen
Richard Svanberg

Övriga närvarande:

Inga övriga närvarande

§1

"§ 2

§3

"§ 4

Mötets öppnande
Richard öppnar mötet och meddelar att rektorer inte kan närvara vid detta
möte.
Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna med följande
kommentarer:
⋅ Det saknas leksaker på avdelningarna. Camilla kontaktar rektor.
⋅ Rektor behöver ge återkoppling gällande styrda rastaktiviteter och
fadderverksamheten.
⋅ Skolgården behöver rustas upp och trasiga redskap repareras
omgående. I vilken fas är upprustningen av skolan?
⋅ Föräldraföreningen önskar att rastfrågan ses över och längre raster
återinförs. Hur ställer sig skolledningen i frågan?

""
Val av sekreterare

Susanna skriver protokoll.

Föräldraföreningens frågor
Ordningen på skolan diskuteras. Det är stökigt i några klasser och incidenter
sker dagligen:
⋅ Kvarsittning förekommer; hur är skolans policy i frågan?
⋅ Hur arbetar skolan med ordningsfrågan?

"Föräldraföreningen behöver samarbeta med intendenten gällande skolgården.

Vilka förväntningar har skolan på föräldraföreningen? Camilla kontaktar
intendenten.
Birgitta kontaktar Grundskoleförvaltningen för att uppmärksamma ansvariga
om skolgårdsituationen på Hestra Midgård.

"Hur förhåller sig skolan till regeringens förslag om rörelse integrerat i andra

skolämnen, istället för utökad idrottstid? Idag har eleverna veckovis ett
idrottspass, samt ett rörelsepass på schemat. Avser skolan att utöka tiden för
rörelse?

Vilket kulturellt utbud får skolans elever del av? Föräldraföreningen vill att
skolans elever får del av ett rikt och kvalitativt kulturutbud.
§5

"

Föräldraföreningens riktning
Diskussion om vad föreningens pengar ska användas till?
⋅ Öronmärka klassbidrag
⋅ Upplevelseresor, t ex Universeum, museum i GTB, Ekehagens
forntidsby
⋅ Bio
⋅ Aktivitet i samband med Hälsoveckan
⋅ Föreläsningar

"Förslag på frågor som föräldraföreningen kan driva?
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

"
"
§6

Större vuxennärvaro på skolgården
Elevers studie- & arbetsmiljö
Värdegrund
Utökad rörelse på skolan
Startpaket i förskoleklass för att tidigt sammansvetsa barn och
föräldrar

När rektor återkopplar ang det kulturutbud som eleverna på skolan får ta del
av, fattar föräldraföreningen beslut om bidrag och inriktning.
Vi behöver arbeta för återväxten i föräldraföreningen.

"Kommande möten

Kl. 17:30 i förmaket vid skolans matsal:
⋅ to 23/2 (styrelsemöte)
⋅ ti 21/3 (styrelsemöte)
⋅ ti 25/4 (styrelsemöte)
⋅ on 31/5 (Årsmöte)
Rektor bjuds in för deltagande vid styrelsemöten.

""
"
Mötessekreterare Susanna Kyllönen

