
Protokoll från Föräldraföreningen Granås möte: 2013-02-28 
 
 
Närvarande: 
Fredric Nilsson Ordförande 1B & 3A 
Angelica Packalén Sekreterare, 1B 
Lars-Göran Hjelm Kassör, 4B, 6B 
Katarina Augustsson Vice Ordf, Fsk C, 3C,4C  
Christina Nilsson Rektor 
Pehr Brattvall Lärarrepresentant 
Caroline Bergqvist FSK A 
Jennie Myrén 4B 
Karin Andersson FSK B 
Helena Bäckman 2A 
Anna Fredriksson 1B 
Christina Pettersson Fritids 
Katarina Eklind 3A 
Hanna Helmersson 4A 
Lena Bruzell 5A 
Johanna Söderblom 3A 
Karl af Gederstam 6A/B 
Kajsa Zaar 1B 
Lotta Rahm 1A/4A 
Petra Egsonius FSKA/2B 
Petra Almqvist 3A 
Petra Fridolf 4B 
Örjan Sjöling 5A 

 
 
  

 
 
 
 

 

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

2.   Val av justerare 
Till mötets justerare valdes Lotta Rahm. 

3.   Dagordningen 
Mötets dagordning godkändes & närvarolista skickades runt. 

4.   Information kontakt andra föräldraföreningar 
Ordförande Fredric Nilsson berättade att han har varit i kontakt med andra föräldraföreningar i 
närområdet. De som var aktiva fanns i Brålanda, Blåsut och Mariedal. Fredric har pratat med om att 
utbyta erfarenheter och kanske driva gemensamma frågor. 
 
I dagsläget så verkade det spontant som att de arbetade ungefär på samma sätt som FF Granås dvs 
att sponsra skolutflykter, material och att samordna Öppet Hus eller Julbasarer för att samla in pengar. 
Medlemsavgift på 150 kr/familj verkade också vara en standard. 

5.   Status Inköp 
Hopprep och rockningar har beställts och anlänt till skolan. Dessa kostade ca 1600 kr. Uteschacket är 
beställt och skulle komma i början på mars. Detta kostade ca 3600 kr. Vi ska dessutom bekosta 
specialfärgen som krävs för att skapa schackrutorna. 
 
Vaktmästare Victoria Brennelid ska hjälpa till att måla dessa schackrutor. Angelica Packalén ska 
skicka bild och mått på hur det ska se ut. 



6.   Ekonomisk rapport 
Föreningens kassör, Lars-Göran Hjelm, redovisade föreningens ekonomi (ekonomisk rapport 
bifogas protokollet), behållningen ligger för närvarande på 51 652: -. 

7. Information ”matlaget” 
Johanna Söderblom och Katarina Eklind informerade om den sammanställning de hade tagit 
fram över ett antal olika skolors matschema och matinnehåll. Denna sammanställning bifogas 
till protokollet. 
 
De kunde konstatera att det fanns ganska stora skillnader på både mattider och innehåll. 
Ordförande lägger ut sammanställningen på FF Granås hemsida för att ska kunna gå in och 
kika och sen komma med kommentarer till Johanna och Katarina. De ska sedan ha ett möte 
med ansvarig på Granåsskolan. 
 
Rektor Christina Nilsson berättade att de redan idag ser över att minska de 4 matlagen till 3 
matlag för att man inte ska behöva äta lunch redan kl 10.30. Detta var ute på remiss för 
tillfället. 
 
Ljudnivån i matsalen kom upp på diskussion och då föreslogs det bla att skärmväggar kan 
köpas in med ljuddämpning. Mattor i taket och ljuddämpande bord är investeringar som gjorts 
de sista åren för att få ner ljudnivån i matsalen. 
 

8. Öppet hus 
Program ej klart kommer att komma från Rektor Christina Nilsson men det kommer troligtvis 
se ut som förra året. 
Ansvarsområden – Ordförande Fredric Nilsson hade tagit fram en list där man kunde skriva in 
sig på olika ”pass” i korvkiosk, lotteri, café etc. Anmälningar till detta skedde efter mötet. 
Baklisteförfrågan – Bakningslistor kommer att skickas ut i god tid och allt kommer att vara 
välkommet och förpackas gärna så att man även kan sälja en påse bullar vid sidan om caféet.  
Sponsorer – Ordförande Fredric Nilsson hade förberett en lista med sponsorer där man fick 
anmäla sig att ta kontakt och ordna sponsring. Anmälan skedde efter mötet. 
Vid nästa föräldraföreningsmöte kommer mer detaljerad planering in. 
 

9. Vara vänner – gula lappen övning 
Ordförande Fredric Nilsson och sekreterare Angelica Packalén sammanställde gula lappen 
övningen och skickade våra funderingar till Jessica Levin och Berit som är ansvariga för Vara 
Vänner på Granås. 
 
De var mycket tacksamma för vår input och ville även fortsätta diskussionen med oss i en 
mindre grupp. När vi ska ha en dialog med Vara Vänner representanterna kommer Fredric 
annonsera ut det för dom som är intresserade av att vara med.  

9.     Övriga frågor 
• Skolresa 6:an 

o Lärarrepresentanten Per Brattwall hade med sig en förfrågan om bidrag till 
resekostnaden för skolresa till vår 6:a till Forngården i Skara. Resekostnaden är 
ca 5000 kr. Beslut tog att vi sponsrar detta. 



• Nätmobbning 
o  Temavecka i skolan med olika event och även föreläsare för eleverna 

diskuterades och även temakväll med föreläsare för föräldrar vore bra. Fredric 
Nilsson hade en kontakt med en annan Föräldraförening som hade fått en 
kontakt från Universitet i Göteborg. Beslut tog att Fredric ska kontakta dom för 
att se vilka möjligheter som finns för att få hit en föreläsare. 

• Önskemål om material från Elevrådet 
o Nya pingis rack ca 20 stycken – Lasse Hjelm ska kolla upp var vi köpte dessa 

förra gången. Angelica Packalén och Lasse Hjelm tar ansvar för att de köps in. 
o Nya nät till fotbollsmålen – Angelica Packalén ska mäta målen och kolla upp 

priser och se till att det köps in. 
 
o Beslut togs att FF Granås står för den kostnaden. 

 
10.   Nästa möte 

11/4 kl. 18.30 – 20.00 
 

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


