
Protokoll från Föräldraföreningen Granås årsmöte 2012-05-24 
 
Närvarande: 
Lotta Rahm  Ordförande 
Katarina Augustsson Vice ordförande, 2 C, 3 C 
Lars-Göran Hjelm Kassör 
Christina Nilsson Rektor 
Fredric Nilsson Fsk B, 2 A 
Anna Borg  Fsk B, 2 B 
Kajsa Zaar  Fsk B 
Emma Bäckman Fsk B 
Angelica Larsson Fsk B 
Maria Corneliusson 1 B 
Viktoria Carlsson 1 B 
Dan Ivarsson  2 A, 3 B 
Päivi Jakum  4 B 
 
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Lotta Rahm öppnade kvällens möte och hälsade alla välkomna 
 
2. Val av justerare 
Till mötets justerare valdes Maria Corneliusson 
 
3. Kallelse 
Mötet ansågs av samtliga närvarande ha blivit behörigen kallat 
 
4. Närvaro av representanter 
Mötesdeltagarna presenterade sig kortfattat och en närvarolista skickades runt 
 
5. Dagordningen 
Mötets dagordning godkändes 
 
6. Kort information för nytillkomna 
Ordförande informerade om vad Föräldraföreningen Granås gör och hur bidrag kommer in 
 
7. Representanter 
Vid förra årsmötet fattades ett beslut att klassrepresentanterna sitter på ettårsbasis samt att en 
lista på vad som förväntades av en klassrepresentant skulle skrivas och delas ut i varje klass. 
Detta för att kunna engagera klassrepresentanterna bättre i föräldraföreningens arbete. Detta 
har fallit väl ut enligt ordförande. Därför fortsätter vi med detta ytterligare ett läsår. 
Nuvarande klassrepresentanter representerar sin klass till dess att föräldraföreningen fått in 
namn och mailadress till den som tar över posten. 
 
8. Verksamhetsredovisning för läsåret 2011/2012 
Se bifogad verksamhetsredovisning 
 
 



9. Ekonomisk rapport 
Lars-Göran Hjelm, föreningens kassör, redovisade föreningens ekonomi (bifogas protokollet) 
och gick igenom föregående läsårs inkomster och utgifter. Behållningen är 2012-05-24 
49 876:-. Hittills detta läsår har 147 familjer betalat medlemsavgiften (150:- /familj) vilket har 
genererat intäkter om 22 150:- Detta läsår har föreningen gått minus då man valt att stödja 
eleverna lite extra. Bland annat har var klass fått pengar för att köpa uteleksaker som de själv 
fått bestämma samt har ett utepingisbord införskaffats. Föreningen har trots detta fortsatt god 
ekonomi. 
 
10. Ansvarsfrihet 
Styrelsen anhöll om, och beviljades ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår 
 
11. Valberedningen 
Valberedningen föreslog Fredric Nilsson som ny ordförande och Angelica Larsson som ny 
sekreterare samt att vice ordförande Katarina Augustsson och kassör Lars-Göran Hjelm 
kvarstår på sina poster. Mötet biföll detta. Då det inte fanns några förslag till ny valberedning 
är denna post vakant tills vidare. 
 
12. Medlemsavgift 
Mötet beslöt att medlemsavgiften kvarstår på 150:- /familj också nästa läsår 
 
13. Styrelsen informerar 

• Inför föräldraföreningens nästa verksamhetsår föreslog ordförande att vi redan nu 
beslutar om vilka aktiviteter vi vill genomföra. Beslut fattas att vi vill fortsätta sponsra 
skridskoresorna som hela skolan får göra två gånger varje vinter. Vi fortsätter också 
med klassresorna där åk 2 och 5 får åka till Oasen i Vara och åk 3 får åka till 
Ekehagens forntidsby. Vi beslutar också att ordna disco den 18 september och en 
discogrupp bestående av Lotta Rahm, Anna Borg, Lars-Göran Hjelm, Kajsa Zaar, 
Fredric Nilsson och Katarina Augustsson ansvarar för detta. Frågan om att anordna en 
bytardag kom återigen upp och mötet beslutar att avvakta med denna fråga till 
höstterminens första möte.  

• Vårterminens stora engagemang är Öppet Hus. 
• Det finns godis kvar från årets Öppet Hus, detta kommer att delas ut till barnen i 

samband med terminens sista Vara Vänner-samling den 25 maj 
• Föräldraföreningen kommer som vanligt att bjuda alla elever på glass när höstterminen 

startar. 
 
14. Skolledningen informerar 

• Skolavslutningen den 14/6 blir gemensam för åk F-6. Alla elever samlas på Rånnums 
skolgård kl 10:00 för att tåga till Fyrkanten. Avslutningen äger rum mellan kl 10:30 
och 11:30 

• Nästa termin beräknas 47 nya barn att ta plats i förskoleklasserna. Det blir två spår 
fördelat på 23 och 24 barn i varje spår. Åk 6 kommer att bli en klass med 28 elever då 
klasserna var små sedan tidigare och 5 elever valt att flytta över till Fridaskolan. Åk 6 
behåller 2 lärare och kommer att arbeta både i helklass och uppdelat i mindre grupper. 

• Christina informerar om att när det gäller skolvalet till åk 7 så får eleverna söka till 
profilklasserna och resten placeras på Tärnan eller Torpaskolan och att man där 
försöker se till så att alla har någon från sin gamla skola med sig i klassen. 



• Fritidsplaceringarna är ännu inte klara och därför finns inga uppgifter om antal barn på 
respektive fritidsavdelning men i nuläget ät det många barn inskrivna på storfritids. 

• På personalsidan finns några vakanta tjänster i dagsläget. En lärartjänst är 
utannonserad. Birgitta Albinsson på fritids C går i pension så en ny fritidspedagog ska 
tillsättas där. Lisbeth Johansson har läst vidare och är nu specialpedagog med 
inriktning inom Ma/NO-området. Det är i allmänhet brist på Ma/NO-lärare men 
Granås har bra bemanning i dessa ämnen. De lärare som är behöriga Ma/NO-lärare 
ska få gå en NTA-utbildning (Naturvetenskap och Teknik för Alla). 

• Granåsskolan har valt att ge ämnesbetyg i NO- och SO-blocken. Kommunen har ett 
vetenskapligt projekt i NO-ämnena där man tillsatt en 30%-ig tjänst som åker runt på 
alla skolor och ser till att alla experimentlådor är uppdaterade. 

• Miljö och hälsa har varit på skolan och tittat på livsmedelshanteringen dels i stora 
köket, dels på allergienheten. 

• 25/5 är det terminens sista Vara Vänner-dag. Barnen har önskat att få ha en sportdag, 
vilken kommer att genomföras på Hallevi. 

• 23/5 anordnades en Vara Vänner-dialog på skolan under kvällen. Få föräldrar kom till 
mötet men man ansåg att det var mycket givande att se Vara Vänner ur 
föräldrasynpunkt. Under kvällen redovisades den enkät angående Vara Vänner som 
genomfördes tidigare i vår. Man diskuterade också dagens ideal och hur dessa ser ut 
samt vad föräldrar/skolan kan göra och hur man kan koppla detta till Vara Vänner. 
Vidare tog man upp om man kan försöka lägga detta som temaarbeten i klasserna. 
Nästa gång ska man försöka samordna med andra möten för att få fler deltagare. 

• 31/5 är det K-dag. Då ska man arbeta med erfarenheter från Nationella Proven i åk 3 
och 6 och vad skolan behöver tänka på i fortsättningen. Åk 6 skriver sina Nationella 
Prov på fasta dagar medan åk 3 är friare att förlägga sina provtillfällen när de tycker 
det passar in. Numera ska man också kunna bedöma förmåga och då ska skolan arbeta 
vidare med hur man bedömer förmåga. Skolverket ska utbilda i detta under september. 
Vidare ska man arbeta i nätverk och gemensamt åk 1-9. I Granåsskolans nätverk ingår 
även Rånnums skola, Frändeskolan, Röseboskolan och Brålanda skola. Under höstens 
K-dagar ska man arbeta vidare med ett projekt i naturvetenskap och teknik. Nya 
ämnen i Nationella Proven i åk 6 kommer att vara något inom NO/SO. Skolan blir 
tilldelad ett ämne som ingår i proven och man vet inte vilket man kommer att få. 

• Höstens julaktivitet kommer att vara julbasar på slöjdgården. Skolan funderar på hur 
man ska lösa situationen om det blir väldigt mycket snö. Man får betala 10 000:- för 
skottning av slöjdgården och detta blir ohållbart för skolans ekonomi. Vidare får man 
betala 7000:- för att få uppbyggt scenen som förskolebarnen presenteras från, man har 
modevisning och en del andra aktiviteter så nu funderar man på alternativa lösningar. 

• Skolan har två lärarrepresentanter i föräldraföreningen, en från lågstadiet och en från 
mellanstadiet, men från och med höstterminen kommer även en representant från 
fritids att medverka. 

 
15. Fastställande av tid för kommande möte 

• 27/9 kl 18:30-20:00 
 
16. Övriga frågor 

• Fredric Nilsson tar upp ett problem med skolvägen från Nordkroken där Gumsevägen 
möter Nordkroksvägen. Detta är en farlig korsning som många barn passerar på väg 
till skolan. NTF har gjort mätningar av trafiken där och hastigheten på 4500 bilar låg 
på allt från 69 km/h till 118 km/h på en väg som har en hastighetsbegränsning på 50 



km/h. Kontakt med kommunen har inte givit mer än att kommunen säger sig vilja rita 
streck på vägen, något annat finns inte utrymme för i dagens budget. Fredric undrar 
om skolan kan vara med och påverka något i denna fråga. Christina ska undersöka 
saken och under tiden ska Fredric skriva ihop en skrivelse från föräldraföreningen. 

• Avgående ordförande avtackas med en blomma. Även avgående sekreterare får en 
blomma men hon kunde inte närvara vid mötet. 

 
17. Mötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutat 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………. 
Katarina Augustsson, sekreterare 
 
 
 
 
……………………………………………………... 
Maria Corneliusson, justerare 


