Föräldraförening 2017-03-07
Närvarande:
Lisa de Haan - Pluto B (+ 6B)
Jacob Ottosson 1A
Eva Fältström 2A
Fredrik Lundquist 2B
Karin Jacobsson 2B (+Pluto)
Rebecka Gustafsson 3B (+ 6A)
Ulf Leander 4A (+ 6A)
Josefin Åberg-Sjöholm 5A
1. Till protokollförare valdes Eva Fältström. Genomgång av föregående protokoll av Rebecka.
2. Guldkantskassan
3964 kr i guldkantskassan, varav 1200 kr är reserverade för inköp av lego (Solen).
Fredrik, kassör, berättade att 4200 kr utbetalats för föreläsningen "Föräldraskap, Jäkelskap &
Harmoni" och 3000 kr för lekmaterial.
Möjligheten att byta bank diskuterades eftersom Sparbanken Skåne tar ut en avgift på 800
kr/år för kontot. Fredrik, Lisa och Rebecka undersöker olika alternativ.
Under 2ornas musikalkväll fick Karin in 700 kr med hjälp av sin privata swish. Dessa pengar
är överförda till föräldraföreningen. Fredrik undersöker vad det kostar att koppla swish direkt
till bankkontot.
3. Ansökningar Guldkantskassan
Ansökan från Zandra Sjöström: Skridsko Kockums Fritid åk. 1-3.
Mötet beslutade att bidra med 1500 kr under förutsättning att skolan haft utgifter för detta
belopp eller mer. Mötet ber Zandra inkomma med kompletterande uppgifter.
4. Uppdaterad föräldraföreningslapp
Karin uppdaterar informationsbladet och kompletterar med swish-nummer.
Önskemål om att lappen i framtiden skickas ut till föräldrar tillsammans med lovlappar samt
att den bifogas i Vklass i samband med att skolrådsprotokollen läggs ut. Kollas med Kia.
5. Kvarglömda kläder
Karin kontaktade Staffanstorps Städ & Kemtvätt som var villiga att sponsra tvätt samt
strykning av kläderna. Som tack för hjälpen ordnar Karin ett diplom och Kia kommer att
tacka på skolans hemsida.
Karin kollar om Staffanstorps Städ & Kemtvätt är intresserade av att sponsra även i framtiden
och ser till att kläderna skänks till Citydiakonalen i Malmö.

6. Punkter från föräldrar
 Toaletterna på Månen diskuterades. De är ofta smutsiga och ohygieniska. Vilka
städrutiner gäller?




Myshörna under elcentralen på Månen. Är det ok ur strålningssynpunkt?
Ventilationen i 6ornas klassrum låter, vilket orsakar huvudvärk för både elever och
lärare.

7. Övrigt
 Klassföräldrar som ska anordna aktiviteter har fått besked om att skolmatsalen inte
längre går att låna. Det är svårt att hitta andra lokaler i Staffanstorp. Vad gäller?
 Trafiksituationen: Fortfarande många bilar som kör ner i vändplatserna. Förslag som
dryftades var bl.a. att laminera infolappen och sätta upp som skyltar på stolpar längst
med cykelbanan samt att sätta upp lappar i Plutobarackerna.
8. Mötet avslutades
Föräldraföreningens möte avslutades och skolrådet tog vid med Kia på ordförandeposten.

Vid protokollet
Eva Fältström
Mötets protokollförare

Rebecka Gustafsson
Ordförande i föräldraföreningen

