Protokoll föräldraföreningsmöte
Asklandaskolans föräldraförening
Torsdag 19 Oktober 2017 kl.18:00, Asklandaskolans bibliotek
Närvarande:
Eva Nyberg (Ordförande), Madeleine Axebrink (Sekreterare), Anna Malmlund, Gabriella Wramdemark,
Emilia Svensson, Anette Eriksson (Biträdande Rektor), Marina Jokisalo (Fritids), Pernilla Dreijer
(klasslärare 1A), Niclas Ternholt (Rektor), Anna Wernklev, Jenny Johansson, Mikaela Fransén, Sara Lilja
Nustinu, Lena Welander (Kassör)

Dagordning
1. Mötet öppnas
2. Genomgång och godkännande av dagordning


Mötet godkänner dagordningen

3. Godkännande av föregående mötesprotokoll


Ett felaktigt förnamn har smugit sig in gällande förstalärare på skolan. Rätt ska vara
Lotta Åstrand.



I övrigt godkänns föregående protokoll

4. Ekonomisk rapport


Styrelsen har 7990:- på sparkontot och 5654:- i kassan.



Styrelsen kommer skicka ut en påminnelse via Ping Pong om avgifter till
föräldraföreningen.

5. Elevråd


Pga sjukdom har eleverna ej haft elevråd sedan senaste mötet

6. Matråd


Matråd är på gång. Lena Welander kommer att vara med samt rektor Niclas Ternholt
och den nya kostchefen. Tid ej bokad med rektor återkommer med det.



Alla mat i Borås kommun är nu även kravcertifierad.

7. Skolans punkt


Ny lärare för klass 1 A Pernilla Dreier presenterar sig.



Troligtvis kommer kuratorstjänsten utökas till 50% istället för 40% som initialt
förväntades. Troligtvis fortsätter man med nuvarande kurator.



Klasslärare för 4 är nu klart och träder i tjänst efter jul.



Gällande tjänster för fritids är det svårt at få behöriga sökanden. I första vändan sökte
ingen behörig. Nu har man dock fått in 2-3 behöriga som man kommer intervjua.



Den heta frågan om skalad/ej skalad potatis tas upp igen. Man har nu bestämt att
barnen ska få prova den skalade potatisen en dag och utvärdera om den är bättre
eller sämre. Något barn har sagt att de hittat mask i potatisen och den typen av
uppgifter sprider sig snabbt bland eleverna och kan ytterligare spä på känslan av att
potatisen inte är god.



Skolan planerar en nobel-lunch den 8 dec. 6:orna serverar då de mindre barnen och
sen serverar Niclas, Anette och Christine 6:orna när det är deras tur att äta.



Man har haft problem med klotter på och runt skolan. Vissa symboler indikerar att
det är individer som inte kommer från vårt område.



Man har vidare haft problem med den hel del skadogörelse på cyklar. Bla har flera
ventiler tagits bort på cyklar den 18/10. Anette har redan tagit kontakt med ansvarig
och de ska se över hur de kan göra cykelställen bättre. Kan man placera de
annorlunda eller ska man utöka med fler?



Fritids har önskemål och specifika muggar som de kan ha med på utflykter. Kan
föräldraföreningen ta den kostnaden? Handlar sammanlagt om 160 st muggar och en
kostnad på ca 600kr.

8. Nästa möte


Nästa möte hålls den 21/11 18,00 i biblioteket.

9. Övriga frågor


Det är mycket brännässlor kring cykelstället. Anette tar genast tag i det och fixar.



Upplevelsen finns att det är ont om personal på raster framförallt på morgonen. Svar
att de är 3 st från kl 8 men innan dess kan det vara tunt med personal.



Klätterställningen mot Ljungagården upplevs som gammal, osäker och skraltig. Flera
incidenter har skett med barnen. Kan man titta på att ta bort den samt undersöka
nyare alternativ som håller högra standard och säkerhet?
o

Skolans svar är att den ses över varje år och så länge den anses uppfylla
kraven kommer den vara kvar. Skolan kommer se till att det återigen tas upp
med barnen att man inte får klättra på taken till klätterställningarna.



Grusplanen mot Asklandagården togs upp och vad som kommer hända med den.
o

Frågan ligger på is eftersom man har diskussioner inom kommunen hur man
ska göra med skolan. Ev utbyggnad/ombyggnad kan bli aktuell men ligger inte
inom ramen för närmsta tiden.



Hur går det med konstgräset? Anette ligger på Hans Frisk på kommunen varje månad
och hoppas att vi ligger långt upp på listan. Det som gäller är att vi i så fall får
begagnat gräs från Borås arena.



Snart är den vinter och förhoppningsvis får vi då använda vår isrink. Glöm inte gå med
i Asklanda isrink på facebook!

10. Mötet avslutas


Eva Nyberg
Ordförande

Ordförande förklarar mötet avslutat

Madeleine Axebrink
Sekreterare

