
Protokoll från Föräldraföreningen Granås möte: 2012-11-29 
 
 
Närvarande: 
Angelica Packalén 1B, ordförande 
Christina Nilsson Rektor 
Pehr Brattvall Lärarrepresentant 
Janis Dahlberg 2B 
Caroline Bergqvist FSK A, 3B 
Helena Bäckman 2A 
Anna Fredriksson 1B 
Magnus Fredriksson 1B 
Christina Pettersson Fritidspedagog 
Katarina Eklind FSK A, 3A 

justeringsman 
Örjan Sjöling FSK A, FSK B, 5A, 

sekreterare 
Petra Egsonius FSK A, 2B 
Petra Almqvist 3A 
Hanna Helmersson 4A 
Linda Andersson 2A 
Patrik Hector 3B 
Helena Bäckman 2A 
Karl af Geijerstam 6AB 
Jessica Hjelm 4B, 6AB 
Andreas Hillvad FSK B, 4B 
 

 
 
  

 
 
 
 

 

1.   Mötets öppnande 
Ordförande Angelica Packalén öppnade kvällens möte och hälsade alla välkomna. 

2.   Val av justerare 
Till mötets justerare valdes Katarina Eklind. 

3.   Dagordningen 
Mötets dagordning godkändes. 

4.   Kort information för nytillkomna 
Ordförande informerade om vad Föräldraföreningen Granås gör och hur bidrag kommer in. 

5.   Närvaro av representanter 
En närvarolista skickades runt. 

6.   Ekonomisk rapport 
Ordförande redovisade föreningens ekonomi, behållningen ligger för närvarande på 51 277: -. 

7. Diskussion om lunch och mellanmål 
Frågan har diskuterats många gånger men det händer inget konkret i denna fråga. Fredric 
Nilsson samlar in fakta om hur läget är idag och Katarina Eklind och Johanna Söderblom 
driver frågan om vad eleverna tycker om lunch och mellanmål. Har man som förälder frågor 
kring detta kan man mejla Katarina (katarinaeklind@hotmail.com) eller Johanna 
(johsod78@gmail.com). Under mötet diskuterades frågan i grupper och skriftligt underlag 
från dessa diskussioner samlades in för sammanställning. 



 

8. Vara Vänner 
Frågor som när en lapp skall delas ut till eleven, huruvida lärarna har samma kriterier för att 
ge en lapp, och hur många lappar som krävs för att det skall bli ett möte med föräldrar 
diskuterades. Även denna diskussion genomfördes i grupper och skriftligt underlag samlades 
in för sammanställning. Rektor Christina Nilsson informerade om att Vara Vänner även utreds 
externt, via psykologiutbildningen i Göteborg. Slumpvis utvalda djupintervjuer har gjorts och 
resultaten kommer att presenteras när de är klara. 
 

9. Inköpsförslag 
Två olika inköpsförslag, med en budget på 10 000 – 12 000 kr, diskuterades och följande 
alternativ beslutades: Rockringar (20 stora, 20 små), hopprep (15 st. singel, 10 st. dubbel), 
uteschack samt specialfärg till linjer (vilken färg som är bäst lämpad för ändamålet skall 
undersökas ytterligare). Beställningar görs av dem som skolan/kommunen har avtal med. 
Placering av uteschacket skall diskuteras på kollegiet. Huruvida medlemskap i en 
schackklubb kan ge bättre priser för uteschacket skall undersökas.  
 

10. Skolledningen informerar 
 

• Föräldraföreningen har tidigare bjudit på pepparkakor och Festis till julstugan. Beslut 
togs att föräldraföreningen sponsrar med detta även till årets julstuga. 

• Det blir ingen julbasar i år, det blir för mycket jobb. Det blir en pysseldag istället. 
• Luciafirandet med treorna, där även andra Vargönskolor deltar, kommer att 

genomföras detta år. Det tar dock mycket tid och resurser så det blir en utvärdering 
huruvida Granåsskolan kommer att delta nästa år. Repetitioner och resa sker under 
skoltid och skolan har då ansvaret för eleverna. Detta kräver bland annat namnlistor så 
att man ser att alla elever kommit fram till repetitionen/uppträdandet, och att de efteråt 
även kommit tillbaka till skolan.  

• Händelsen där en elev i Göteborgsområdet försvann utan att skolan informerade om 
hennes frånvaro har föranlett en översyn av rutinerna även inom Vänersborgs 
kommuns skolor. Idag anmäls frånvaro via en telefonsvarare som lyssnas av, 
frånvarande elever skrivs upp på en whiteboardtavla och lärarna prickar sedan av 
dessa samt närvarande elever från en närvarolista. Rutinen är att om en elev inte är 
närvarande eller finns uppskriven på whiteboardtavlan så skall elevens föräldrar (eller 
anhörig) kontaktas efter kl. 10.00. 

• Nytt angående frånvaroanmälan är att frånvaro skall anmälas varje dag (om man inte 
första dagen uttryckligen säger hur många dagar eleven kommer att stanna hemma). 
Information om detta kommer att skickas ut till föräldrarna. Rutinen med whiteboard 
och närvarolistor kommer fortsätta att gälla tills vidare. 

• Nytt enligt skollagen är att ogiltig frånvaro kommer att skrivas in i betyget i 
grundskolan. 

 
 
 



11.     Övriga frågor 
• Skolfotografering 

o Det påpekades att flera föräldrar varit missnöjda med skolfotograferingen som 
idag utförs av Kungsfoto (enligt avtal). Kungsfoto har i vissa fall varit svåra att 
få tag på, fotograferna har upplevts som oengagerade och de är snabba med att 
skicka ut inkassokrav. Rektor Christina Nilsson skall kolla upp hur lång 
avtalstid som är kvar. Åsikter kring skolfotograferingen skall samlas in och ges 
till Christina. 
. 

 
10.   Nästa möte 
28 feb 2013 kl. 18.30 – 20.00 

 

11.   Mötets avslutande 
Ordförande Angelica Packalén förklarade mötet avslutat. 
 
 
……………………………………………. 
Örjan Sjöling, sekreterare 
 
……………………………………………       
Katarina Eklind, justerare 



Ekonomisk Rapport per 2012-11-27

Behållning 2012-09-27

Bank 23 864         
Kassa 7 724           
Summa 31 588         

Inbetalningar

Medlemsavgifter 19 800         Totalt 132              

Summa Inbetalningar 19 800         

Utbetalningar

Hemsida 99 -                
Bankavgift 63 -                

Summa Utbetalningar 162 -             

Behållning per 2012-11-27 51 227         

varav
Bank 43 502         
Kassa 7 724           


