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 Protokoll Föräldraföreningsmöte 
  
 Datum: 2013-10-10 
  
 
Närvarande: 
Fredric Nilsson Ordförande 2B/4A 
Angelica Packalén Sekreterare, 2B 
Johanna Söderblom Kassör, 1A/4A 
Katarina Eklind Vice Ordf, 1A/4A   
Christina Nilsson Rektor 
Pehr Brattvall Lärarrepresentant 
Christina Pettersson Fritids 
Linda Hagsér FSKB 
Marie Örnroth 3A 
Milla Nilsson 3A 
Harald Holmen 3B 
Amelie Lans 2A 
Therese Velander 1A 
Joakim Tellskog 1A 
Mats Helmersson FSKB 
Rikard Fjellsted 3B/6B 
Helena Qvist 5A 
Lena Bruzell 6A 
Thomas Eriksson 3B 
Birgitta Ulfström/Wallberg FSKA 
 
 

1.   Mötets öppnande 
 
Ordförande Fredric Nilsson öppnade kvällens möte och hälsade alla välkomna. 

2.   Val av justerare 
 
Till mötets justerare valdes Mats Helmersson. 

3.   Dagordningen 
 
Mötets dagordning godkändes & närvarolista skickades runt. 

4.   Skoldisco 
 
Skoldisco blir den 25 oktober på Hallevi. Tiderna blir som föregående år: 
 
FSK – 2:an 17:00-18.15 
3:an – 4:an 18.30 – 20.00 
5:an – 6:an 20.15 – 21.45 
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Kiosk: Katarina Eklind och Johanna Söderblom köper in till discot. Katarina Eklind mailar och kollar 
med Katarina Augustsson angående allergier. Tänk på att inte köpa kolsyrade drycker med tanke på 
städning, köp sockerfria alternativ till diabetiker. Men det som ska inhandlas är dricka, chips och godis. 
 
Växelkassa fixar kassören Johanna. 
 
Musikanläggning och två lampor fixar Joakim Tellskog och en discolampa fixar Mats Helmersson. 
 
Stämpel för discot fixar Helena Qvist. 
 
Ljusslingor till kiosken skulle Katarina Eklind kika på och även Pelle skulle kolla på skolan. 
 
Musiklistor fixar Joakim och inspiration till dom fås via lappar i vår ”FF Granås” inbox på skolan och 
även idéer kan läggas in på Facebook. 
 
Fördelning av passen på själva discokvällen har bemannats på de flesta passen utom på det senaste 
passet dvs Pass 3 då 5-6:an är där. Då saknar vi 3 föräldrar, dessa kommer att bli utvalda och om det 
inte funkar får man själv söka ersättare i sin klass som kan hjälpa till. 
 
Schemat för de olika passen kommer att skickas ut under nästa vecka. 
 
 

5.   Klassgemensamma aktiviteter 
 
Ordförande informerade om syftet med dessa aktiviteter att främja gemenskapen i klassen då både 
föräldrar och elever lär känna varandra bättre. Lappar om detta har delats ut på föräldramöten och 
även tagits upp och det var positiv reaktion från föräldrarna. 
 
Man får pengarna genom att man ger kvitton på exempelvis korv och bröd, grillkol etc till kassören 
Johanna Söderblom. 

6.   Övriga frågor 
 
Matsituationen i matsalen 
  
Matlagen i skolan fungerar inte. Barnen har en stressig miljö och känner att de inte hinner att 
äta i lugn och ro. Skolan redovisade för olika idéer och tankar och ett förslag var att gå 
tillbaka till tidigare planering då man börjar äta 10.30. 
 
Många olika idéer kom fram bland annat att se över logistiken, kan man få in en matvagn till, 
kan personalen lägga upp maten så att det blir effektivare? Studieresa till andra skolor och se 
hur de får ihop logistiken på bästa sätt. 
Att tänka på till nästa år att lägga ett längre schema så att barnen får matro dvs att man kan äta 
11.00, 11.30 och 12.00. Hur länge behöver man förlänga skoldagen för barnen för de 
exempelvis som går till kl 14, blir det 14,15? 
En annan idé var att man ”varvade” de tidiga mattiderna 10.30 så att man åt tidigt en gång i 
veckan så att alla klasser äter på olika tider. 
 
Rektorn Christina tog tacksamt emot synpunkter och ska jobba vidare på en bra lösning för 
våra barn. 
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Elevrådet 
 
Christina och Pelle ska ta med informationen till Elevrådet att de ska skriva en önskelista på 
saker de vill ha till nästa föräldraföreningsmöte. 
 
 
 
7.   Nästa möte 

 
Nästa möte är den 28/11 kl. 18.30 – 20.00 
 

11.   Mötets avslutande 
 
Ordförande Fredric Nilsson förklarade mötet avslutat. 
 
 
……………………………………………. 
Angelica Packalén, sekreterare 
 
……………………………………………       
Mats Helmersson, justerare 
 


