2017-08-29

Myråsskolans Föräldraförening
Styrelsemöte tisdag den 29 augusti april kl. 18.00 – 20.00
Maria och Karin har anmält förhinder.

Dagordning
Närvaro föräldramöten för att göra PR för föräldraföreningen
-

Datum?
Åk 0 – när? (Vem kan ta 0:an?)
Åk 1 – när? (Gabriella & Hanna)
Åk 2 – torsdag den 12 september (Maria & Karin)
Åk 3 – torsdag den 31 augusti (Eva)
Åk 4 – måndag 4 september (Hanna & Gabriella)
Åk 5 – när? (Sandra)
Åk 6 – måndag den 28 augusti – vi informerar inte…

Martin skickar ett mail till de medlemmar som har barn som slutat 6an och ber dem bekräfta att de skall tas
bort ur medlemsregistret.
Hanna lägger till en kolumn i dokumentet för nya medlemmar där man kan kryssa i om man kan tänka sig
att hjälpa till vid aktiviteter. Dokumentet finns i mappen ”Medlemmar” på vår mail och heter
”Medlemstalong”.

Rastfadderverksamheten – Hanna
-

Möte i lärarrummet måndag den 4 september. Hanna maila rastfaddrarna om nya platsen
Sätta upp inbjudan på skolan? Hanna editera datum, Eva skriver ut
Skicka ut inbjudan i Ping-Pong? Hanna mailar Linda plus bifoga infobroschyr.
Ta fram informationsbroschyr? Hanna använder den som finns i mailen.
Eva kan vara på plats och förbereda mötet. Hanna, Karin och Gabriella kommer.
Vad ska vi bjuda på? Veteskiva, kaffe och äpple. Karin köpa? Eva kollar med Karin.

Fritids – Sandra
-

Skrivelser mm .Ingen fritidsverksamhet för år 4. Svalt intresse trots anmälan vid enkäten. Skolan
har anställt en person för detta. Hur skall detta hanteras? Sandra följer upp,

Myråssjoggen – torsdag den 5 oktober
-

Vad behöver göras?
o Se checklistan
o Sandra kollar förrådet vad vi har (nummerlappar, skyltar, diplom etc)
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-

-

o Gabriella kollar om vi kan bli sponsrade med bananer av City
Vem tar huvudansvaret?
o Sandra & Karin? De delegerar i sin tur.
o Martin kollar efter tips av Daniel
Separat möte ang Myråsjoggen bokat den 11/9 2017 mellan kl 18-19!

Mejlen och styrelsemöten
-

Vem tar mejlen de närmsta månaderna? – Martin (september)
Datum för styrelsemöten i höst
o 11/9 möte ang Myråsjoggen kl 18-19
Inloggning internet. Vi behöver en ny från 1 september.
o Hanna ber om ny inloggning

Konstgräs
-

Fråga från Cecilia. Det måste komma en fråga från skolan. – Gabriella
o Rektorn har skrivit till förvaltningschefen och ställt frågan.
o Skolan bistå med pengar för markberedning? Kostnad max 100 000 kr.

Årsmöte tisdag den 10 oktober – Eva tar på sig att förbereda dokument
-

Sätta igång valberedningen inför hösten. Maria, Eva och Martin lämnar. Eva kontaktar
Linda och Kicki som är valberedning.
Boka aulan. Martin bokar med Linda.
Dokument som behöver fixas. Årsberättelse, verksamhetsplan mm. Eva färdigställer.
Bokslut. Karin sammanställa och skicka till Åsa Post och Daniel Peterson. Martin meddelar
berörda.

Disco hösten 2017 – fredag den 10 november – Martin
Göra redan nu. Boka matsalen och boka DJ (om vi ska ha samma). Någon mer
gäst/happening? Dyrare inträde?
-

Byta dj? Barnen säger att han spelar hög musik. Kanske kan vara roligt att byta. Diskutera detta
vidare nästa möte.
Boka idrottshallen. Martin bokar den.

Backspegel från Medlemsmöte - tisdag den 2 maj 18.30 – 20.00 i skolans matsal.
-

Önskemål uppkom om en kortare genomgång av hur Ping-Pong fungerar. Ska vi ligga
på skolan om detta? Vi lyfter detta med Linda när vi har ett styrelsemöte där vi bjuder in henne.
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Trafiksituationen utanför skolan – var är vi i denna fråga? Ska vi/kan vi göra något mer?
-

Utskick i Ping pong. Gabriella mailar rektorn om att vi skall skicka ut i Pingpong en påminnelse
till alla föräldrar om att köra medsols.

Aktivitetsdagen torsdag den 1 juni – återkoppling skolan – Eva
-

Vad tycker skolan? Styrelsen ta en dialog med skolan nästa gång om det är aktuellt.
Antalet som hjälpte till tillräckligt? Försöka få med fler föräldrar som kan hjälpa till.

Ombyggnad av skolan och idrottshallen?
-

Skolan driver detta själva.

Renovering av skyddsrum/uppehållsrum?
-

Fritids är där nu, Källedal. Skolan får kontakta oss om de har behov av vår hjälp.

Städdag arrangerad av oss? I vår? Någon lightvariant i höst? Plocka skräp? Plantera massa
vårlökar? Fylla i rutor?
-

Får vi ihop fyra personer och vädret är OK så kör vi enligt föreslaget datum som Eva ber Maria
komma ut med i vår FB-grupp.

-------------------------------------------------------------------------------------Inloggning till vårt mejlkonto + plats där vi samlar våra dokument:
Mail.vikab.com
Mejladress: foralder@myrasskolan.se
Lösenord: Myras_2017!
----------------------------------------------------------------------------------------

