Föräldraråd 2017-01-18
Protokoll och minnesanteckningar
1. Närvarande Deltagare:
Marie Väfors Fritz
Petra Nilsson
Åsa Eklund
Karin Jacobsson
Rebecka Gustafsson
Josefin Åberg Sjöholm
Cecilia Åhlander
Saknar deltagare från 4:an.

1A
1B
1B
2B (+Pluto)
3B
5A
6A

2. Nyval i föräldraföreningen
Fredrik Lundquist är vald till kassör till föräldraföreningen och efterträder Ingela Lamartine.
Till mötes sekreterare valdes Åsa Eklund.
3. Guldkantskassan:
8 300 kr i guldkantkassan vid förgående möte. Fredrik&Ingela var båda frånvarande så
avvaktar aktuellt saldo. Dock finns lite obetalda fakturor, oklart huruvida de är avdragna från
beloppet ovan eller ej.
a.
Faktura ca 3 000 kr från skolan som har lagt ut.
b.
Föreläsning: Bruttokostnad 4 500 kr oklart hur stor intäkt som kom in
från föräldrarna som deltog på föreläsningen.
Ansökan: Solen vill köpa in Lego. Mötet godkände detta inköp under föröutsättning att
tillräckliga likvider finns.
Påminnelse till V-klass om inbetalning till Föräldraföreningen. Frivilligt om 50kr/läsår.
Fredrik kollar om swich är möjligt.
Karin uppdateras informationsblad och skickar till Rebecka som dubbelkollar och skickar till
Kia för utlägg på V-klass.
4. Föreläsning/Föräldraskap, jäkelskap och harmoni/ den 18 oktober 2016
Föreläsare: Linda Ljunggren. Föreläsningen var generellt bra, är omdömet från deltagande
föräldrar. Kan noteras att det fick plats för fler föräldrar och då var ändå samtliga skolor i
centrala Staffanstorp inbjudna och förmedla inbjudan till samtliga föräldrar.
5. Kvarglömda kläder
Det finns kvarglömda kläder från höstterminen.
Karin, kollar med Kia hur mycket. Kan eventuellt finnas mer ute på de olika avdelningarna.
Mötet delegerade till Karin att besluta om vart kläderna skänks. Åsa och Josefin är tvätthjälp
om så behövs. Någon mer som är frivillig till tvätt-tjänst? Hör i så fall av er till Karin.
6. Trafiksituationen
Trafiksituationen diskuterades och det fanns synpunkter på att den förvärras på senare tid.
Mötet funderar på om det eventuellt kan vara att ”nya” Plutoföräldrar inte är medvetna om

bilproblematiken, avseende Bokvägen. Dessutom finns föräldrar som ”dagligen” parkerar på
Oxel- eller Valnötsvägen. Frågan bordlägges med följande direkta åtgärder:
a: Åsa skickar ut hösten info lapp till samtliga i föräldraföreningen.
b. Individuella påminnelser, varje medlem i föräldrarådet har ansvar att förmedla
information om problemet/lapp på bilruta/ mm på vänligt och objektivt sätt till berörda
föräldrar.
c. frågan om Brist på reflexer, reflexvästar på barnen togs upp. Beslutades att det skulle
skickas en påminnelse till V-klass. Åsa skapar något bra och skickar till Kia.
d. Karin informerar Plutoföräldrar samt sätter upp lapp på dörrarna till Pluta A+B.
7. Övriga frågor
a. Vi skulle behöva mobilnummer eller annat kontaktnummer till föräldraföreningens
medlemmar. Vänligen skicka in era nummer till Rebecka för sammanställning.
b. frågan om deltagande på möte, kan digital teknik användas? Deltagare som är förhindrade
att fysiskt delta på mötet kan följa med via telefon/Skype? Finns intresse och vilken
teknik/hjälpmedel behövs?
8. Mötet avslutades
Föräldrarådets möte avslutades och skolrådet tog vid med Kia på ordförandeposten.

Vid protokollet

Åsa Eklund
Mötets Sekreterare

Rebecka Gustavsson
Ordförande i föräldraföreningen

