Stanstorpsskolans Föräldraförening
Föräldraådsprotokoll Stansorpsskolan torsdagen den 9 april 2018
Närvarande
Föräldrarepresentanter
Pluto A /
Pluto B (Pluto A) Jessica Grönlund jessica@gronlund.se
1A /
1B Lisa de Haan lisamdehaan@gmail.com
2A Jacob Ottosson jacob.ottosson@capio.se
2B /
3A Eva Fältström eva.faltstrom@gmail.com
3B Fredrik Lundquist fredrik.lundquist@gmail.com
4A /
4B Cecilia Åhlander ceciliaahlander@bredband.net
4B Rebecka Gustafsson rebecka.gustafsson@malmo.se
5A Malin Staberg (tf) malin.staberg@gmail.com
5B Catarina Boustedt catarina.boustedt@telia.com
6A Josefin Åberg Sjöholm josefinaberg.sjoholm@gmail.com
6B/
1. Protokollförare och genomgång av föregående protokoll
Ordförande Rebecka Gustafsson
Till protokollförare valdes Malin Staberg
Hade protokollet kommit in?
Föregående möte den 8:e februari 2018. Inga frågor lyftes från det mötet utöver nedan utvecklingar.
2. Guldkantskassan
Fredrik Lundquist
Vi har 1.427,44 i kassan
Vi ska till nästa gång fundera på om vi kan använda Guldkantskassan genom att ex köpa begagnade
saker till barnen baserat på Önskelista från personalen.
Vi ska också se över statistiken för hur pengarna historiskt har fördelats.
3. Ansökningar till Guldkanstskassan
Ansökan från Galaxen har dragits tillbaka. Ansökan (avs busstransport) från Pluto för julutflykt hade
inte blivit av men ansökan ligger kvar för de men planerar att åka till Skrylle 18/5. Så ansökan
fortfarande giltig. För tidigare ansökningar för busstransport har vi beviljat 500 kr bidrag (Pluto trodde
att totalkostnaden skulle hamna på ca 1200 kr). Vi beviljar 500 kr i bidrag.
4. Dokumentation och ”lappar”
- Den nya föräldraföreningslappen som skrivits av Malin lästes upp, korrigerades och godkändes.
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.
- Även en kortvariant avsedd för att mailas från föräldrarepresentanter ut till föräldrar i respektive
klass hade tagits fram. Detta för att uppmuntra till ökat inflöde från Föräldrar till
Föräldrarådsrepresentanterna.
- Lappen om ansökningar till Guldkantskassan är korrigerad av Jacob/Fredrik.
- Ny beskrivning av Guldkantskassan (Jacob).
- Parkeringslapp har tagits fram av Marcus.
- PPT inför föräldramöten har tagits fram av Ann och mailats till pedagoger att använda vid
föräldramöten.

Stanstorpsskolans Föräldraförening
Digitalt/Information på hemsidan
Ovan beskrivna dokument skickas alla till Rebecka för att vi sen ska kunna distribuera dem.
Vi 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.
Föräldraföreningen ska ha en egen plats att lägga allt vårt material på. Jacob ordnar en Dropbox alt
en Google documents el. dyl. Här ska vi spara allt och sedan distribuerar vi ut det i pdf-form till dem
som ska ha dem och som ska lägga på skolans hemsida samt i Vklass. Worddok bör ej mailas ut.
5. Brev till kommunen/Stanstorpsskolans fastighet och dess skick
Brevet som beskrivits i tidigare protokoll ses över av alla igen denna veckan sen skickas det.
6. Överblivna kläder
Föräldraföreningen kommer att hämta upp kvarglömda kläder i veckan som kommer och som tidigare
redovisats kommer kläderna att kemtvättas gratis av Staffanstorps kem innan de lämnas till kyrkan. En
artikel ska vi försöka få till i exempelvis Spegeln. Ingela skulle ombesörja detta.
Detta kommer sen att även göras för de kläder som blir över efter sommaren.
7. Utflyktsmat
Går nu att beställa utan ökad kostnad istället för lunchmat till skolan. Mycket arbete har lönat sig.
8. 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.
9. Från andra föräldrar
/
10. Övrigt
Rektor Kia kollar upp hur det fungerar vid Akuta lägen då alla föräldrar måste kontaktas. Mail är inte
det bästa då eftersom det är många som inte läser dem omedelbart. Hur är SMSfunktionen?
Föräldraföreningen kommer att genomföra en kampanj i augusti (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 måste det bli bättre ordning på. De ligger ute över natt och helg men måste
städas in efter varje dag.
11. Att ta med till skolrådet
Ovanstående punkter.
Tack för mötet!
Staffanstorp den 11/4 2018
Mötets protokollförare
Malin Staberg

Ordförande i Föräldraföreningen
Rebecka Gustafsson

