Stanstorpsskolans Föräldraförening
Föräldraådsprotokoll Stansorpsskolan onsdagen den 28 maj 2018 Närvarande
Föräldrarepresentanter
Pluto A /
Pluto B /
1A /
1B Lisa de Haan lisamdehaan@gmail.com
2A /
2B Petra Nilsson petra.nilsson@staffanstorp.se
3A Eva Fältström eva.faltstrom@gmail.com
3A Malin Staberg malin.staberg@gmail.com
3B Fredrik Lundquist fredrik.lundquist@gmail.com
4A /
4B Cecilia Åhlander ceciliaahlander@bredband.net
4B Rebecka Gustafsson rebecka.gustafsson@malmo.se
5A Ann Schmidt aalrikson_s@hotmail.com
5B Catarina Boustedt catarina.boustedt@telia.com
6A /
6B/
1. Protokollförare och genomgång av föregående protokoll
Ordförande Rebecka Gustafsson
Till protokollförare valdes Malin Staberg
Föregående möte den 9:e april 2018. Inga frågor lyftes från det mötet utöver nedan utvecklingar.
2. Guldkantskassan
Fredrik Lundquist redovisade kassan.
Vi har 1.627,44 i kassan + ca 500 som inkom under mötet. Uppdatering av kassören sker inför nästa
möte.
Enligt föregående protokoll ska v fundera på om vi kan använda Guldkantskassan genom att ex köpa
begagnade saker till barnen baserat på Önskelista från personalen.
Vi har inte fått in förslag från personal. Personalen bör påminnas om möjligheten.
3. Ansökningar till Guldkantskassan
Ansökan från Galaxen finns inne. Kassör återkommer nästa möte.
Vi har tidigare beviljat 500 kr i bidrag till en bussresa till Skrylle den18/5 men pengarna har de inte fått
än.
Planeten har önskat 1500:- till mattespel. Vi beviljar del av detta, 500:-.
Vi vill köpa in stora drickabehållare och eventuellt fläktar om vi hittar några bra och prisvärda i tid
innan skolan slutar. Malin S undersöker. Finns inget omedelbart av god kvalitet avvaktar vi och
hoppas på bättre ventilation till nästa värmebölja.
4. Dokumentation och ”lappar”
De dokument vi har som är nya ska samlas i en Föräldraföreningsdropbox. Jacob Ottosson mailar ut
instruktioner om hur vi ska använda dropboxen och sen läggs aktuella dokument som vi har spridda
på våra egna datorer in där.
- Den nya föräldraföreningslappen som beskriver vår verksamhet - Malin S.
Denna ska distribueras och kunna användas vid exempelvis föräldramöten. Bör delas ut till ex. vid alla
första föräldramöten till hösten och läggas på Skolans hemsida. Ann S klistrar upp lappen i
paviljongen när de nya Pluto-barnen kommer. Hon skriver även ut/kopierar ett antal ex och ger till
Plutopedagogerna inför deras första föräldramöte.
- Kortvariant avsedd för att mailas från föräldrarepresentanter ut till föräldrar i respektive klass inför
Föräldrarådsmötena finns. – Malin
- Lappen om ansökningar till Guldkantskassan -Jacob/Fredrik.
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- Ny beskrivning av Guldkantskassan -Jacob.
- Parkeringslapp -Marcus.
- PPT inför föräldramöten -Ann. Denna vill vi sen ska mailas ut till alla pedagogerna så vi påminner
dem om att ha med den på sina första föräldramöten under hösten.och mailats till pedagoger att
använda vid föräldramöten.
Digitalt/Information på hemsidan
När ovan beskrivna dokument ligger i Dropbox tillsammans med ev övriga dokument (protokoll osv)
skickas giltiga dokument till Jonas Bengtling.
Han ska byta ut de ogiltiga dokument som ligger på skolans hemsida och ersätta dem med de nya. De
som ligger där idag är :
-Föräldraföreningens representanter (Rebecka kollar så den är aktuell)
-Protokoll: Bör samlas i separat mapp och kompletteras med dem som ej finns med
-Vem är föräldraföreningen: Byts ut mot ny Verksamhetsbeskrivning från Malin
-Ansökan om Guldkantskassa: Denna bör eventuellt inte enbart ligga där utan lättare
åtkomlig för pedagogerna bland deras dokument på Vklass?
- Ett separat dokument som heter Guldkantskassan bör ligga där och då det nya
dokumentet från Jacob som beskriver vad det är.
Vi skickar med en instruktion om hur vi skulle vilja att de ligger på hemsidan samt vad som ska bort
och vad som kan ”mappas” annorlunda. Jonas Bengtling kan vända sig till föräldraföreningen om han
behöver hjälp.
5. Överblivna kläder
Föräldraföreningen i form av Eva kommer att hämta upp kvarglömda kläder 25/6 om det går att få
ihop. Som tidigare redovisats kommer kläderna förmodligen att kemtvättas gratis av Staffanstorps kem
innan de lämnas till kyrkan. Eva undersöker om det fortfarande är så. Innan kläderna hamnar i
Biblioteket (med sista dag 21/6) vill vi att de läggs ut på respektive avdelning där de hittats så barnen
själv har en chans att leta efter saker som kan vara deras. En artikel ska vi försöka få till i exempelvis
Spegeln. Ingela skulle ombesörja detta men vi vet ej vad som hänt. Eva kontaktar också Spegeln.
6. Ny logo.
Föräldraföreningen får ny Logo – Jessica G har gjort.
7. Leksaker och material till skolan
Föräldraföreningen vill fortsatt ha in önskemål från pedagogerna om det finns saker som behövs till
verksamheten. Föräldraföreningen undersöker vidare om/hur vi kan tillgodose dessa önskemål och
redovisar förslag på hur vi löser det och kommunicerar kring detta mellan föräldrar och pedagoger.
Lista på önskade saker kommer separat från pedagoger inför hösten.
8. Från andra föräldrar
Vi önskar att skolorna i Staffanstorp har samsyn när det gäller beviljan / avslag på ledighetsansökan
så gott det går. Har vi samma riktlinjer i alla skolor?
9. Övrigt
Som tidigare sagts : Föräldraföreningen kommer att genomföra en kampanj i augusti (förmodligen
20/8 19.00) att man ska parkera på Stamvägen och inte vändplatsen i vägarna kring skolan. Våra
lappar ska också skickas till Rektorn så de kan redovisas till kommunen som vill bli informerade.
Barnens uteleksaker anser vi det börjar bli bättre ordning på men inte helt topp än. Men mycjet bättre
än förut
11. Att ta med till skolrådet
Ovanstående punkter.

Stanstorpsskolans Föräldraförening
Tack för mötet!
Staffanstorp den 28/5 2018
Mötets protokollförare
Malin Staberg

Ordförande i Föräldraföreningen
Rebecka Gustafsson

