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 Protokoll Föräldraföreningsmöte 
  
 Datum: 131205 
  
 
Närvarande: 
 
FSKA: Birgitta Ulvström, Karin 
Tenggren 

FSKB: Linda Hagsér, Mats Hjelmersson 

1A: Therese Velander, Joakim Tellskog 1B: 
2A: Amelie Lans 2B: Fredric Nilsson 
3A: Marie Örnroth, Milla Nilsson 3B: Harald Holmén, Rikard Fjellsted, 

Thomas Eriksson            
4A: Johanna Söderblom, Katarina 
Eklind 

4B: 

5A: Helena Qvist 5B: 
6A: Lena Bruzell 6B: Rikard Fjellsted              
Skola: Christina Nilsson, Pelle 
Brattvall, Christina Pettersson 

Styrelse: Fredric Nilsson, Angelica 
Packalén, Johanna Söderblom, Katarina 
Eklind 

Övriga: 
 
  
1. Mötets öppnande 
 
Ordförande Fredric Nilsson öppnade kvällens möte och hälsade alla välkomna. 
 
2. Val av justerare 
 
Till mötets justerare valdes Birgitta Wallberg 
 
3. Dagordningen 
 
Mötets dagordning godkändes och närvarolista skickades runt. 
 
4. Redovisning skoldisco 
 
Skoldiscot var, som vanligt, uppskattat!  
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178 elever närvarade och 3951 kronor kom in i kassorna. I år 6 hade eleverna 
pratat ihop sig om att inte gå på discot, vilket visade sig genom ett tapp på 
elever sedan föregående disco. 
Utvärderingen säger att upplägget är bra och något att fortsätta med. 
Bra att vi var fler vuxna än tidigare då allt gick lite lättare och snabbare. 
 
5. Elevrådets önskelista 
 
Pelle redovisade önskemål från elevrådet på nyinköp (bifogas). Det fastslogs att 
målning av t ex hagar och Kingrutor ska göras efter vintern. FF har sedan 
tidigare lovat att stå för denna kostnad. Att undersöka vidare är med vad det 
skall målas. 
Angelica P ser över kostnader för övriga önskningar och FF jobbar vidare med 
detta på nästa möte 27/2-14. 
 
6. Status på matsituationen 
 
Christina Nilsson har haft möte med kostenheten och har lyckligtvis kunnat 
komma fram till en lösning med fyra matlag istället för tre. Detta har också 
gjort att varje ”lag” har längre tid (30 min) att äta på. 
De nya matlagen gäller from 9/12-13 och kommer till en början att vara på prov 
terminen ut. 
Tiderna för maten gäller som följer: 
 
10.50-11.30 
11.20-11.50 
11.35-12.00 
12.00-12.20 
 
7. Gemensamma aktiviteter 
 
Styrelsen har spånat på om man skulle kunna göra några större gemensamma 
aktiviteter elever och föräldrar tillsammans. På förslag fanns bad, bio, berget, 
teater och Teddys lekland. 
Beslut togs om att i feb/mars -14 hyra Hallevi med uppdelningen F-3 och 4-6. 
I maj är vi tillsammans på berget. 
 
8. Föreläsningar med andra FF 
 
Vi har tidigare ordnat föreläsning tillsammans med FF på Mariedal vilket vi kan 
tänka oss att göra igen. Det kom upp exempel på innehåll; energidrycker samt 
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mobilanvändning och sociala medier, där det sistnämnda kändes mest angeläget. 
Tankar och önskemål om att även involvera eleverna i detta fanns. Det kom 
förslag på temavecka med ämnet för eleverna och samköra detta med 
föreläsning för föräldrarna. 
 
9. VHC – Skridskor på fritidstid 
 
VHC erbjuder kommunens fritidshem att åka skridskor på fritidstid. Barnen 
hämtas med buss på fritids, åker skridskor i ishallen där även ett mellanmål 
ingår, innan bussen går tillbaka till fritids. 
 
Granås är bokade i januari och det är eleverna i år 2 och uppåt som erbjuds 
denna aktivitet. Lapp kommer skickas hem till vårdnadshavare. 
 
10. Övriga frågor 
 

• Inbetalningskorten påväg ut 
• FF erbjuds att ta över julstugan från skolpersonalen. En chans att ses 

tillsammans och pyssla samt få in pengar till klasskassan. FF önskar 
konkretiserat vad och hur? Diskuterar vidare frågan. 

• Personalen önskar veta hur det ser ut med ekonomisk stöttning inför 
skolresor. 

• FF sponsrar elevernas julstuga med pepparkakor och tomteskum. 
• Christina går igenom Skolinspektionens tillsynsrapport av skolan vilken är 

helt utan anmärkning! 
• Betygen för eleverna i år 6 skickas hem så att de finns i brevlådan på 

avslutningsdagen. 
• Frågan om trycket på eleverna vid NP och med många prov vid terminsslut 

tas upp. Hur kan detta lösas? 
 
11. Mötets avslutande 
 
Ordförande Fredric Nilsson förklarade mötet avslutat. 
 
12. Nästa möte 
 
Nästa möte planeras in till den 27/2 2014 
 
…………………………………………….   ……………………………………………. 
Amelie Lans    Birgitta Wallberg 
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13. Bifogad önskelista 
 
1A        innebandyklubbor 
        pingisrack och bollar 
- hinkar       bikebana 
- spadar       rutschbana kullen 
- fotboll       data på rasterna 
- hopprep       bänkar under tak 
- hinkar att gå på        24 stjärtlappar 
- sandleksaker (figurer)      hoppstyltor 
- bilar till sandlådan, plastbilar                                             skateboardruta 
- strut + boll (fånga bollen)                                                   sopsäckar 
- rockringar 
- nya nät till fotbollsplan 
- 2 bandymål 
 
1B 
 
- gungor/kompisgunga 
- brädor att bygga koja med 
- tennisprylar 
- basketkorg vid 1:orna 
- fler bollar 
- hopprep 
- en stor låda 
- 10 jättetärningar 
- stora legoklossar 
 
2A 
 
- konstgräs 
- labyrint 
- studsmatta 
- bygga saker på klätterställningen 
 
2B 
 
- pingisrack 
 
3A 
 
- 2 pingisrack 
- linjer 
- bollplank 
 
3B 
 
- pingisrack och bollar 
- nytt bollplank 
- bollar 
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- stjärtlappar 
- hopprep 
 
4A 
- basketkorgar 
- basketbollar 
- plank 
- korgnät 5:orna 
 
 
 
 
 
 
 


