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 Protokoll Föräldraföreningsmöte 
  
 Datum: 2014-04-08 
  
 
Närvarande: 
 
FSKA: Karin Tenggren FSKB: Mats Helmersson,  
1A: Joakim Tellskog, Therese Velander 1B: Pelle Brattvall 
2A:Annelie Lans 2B: Emma Hevelius 
3A: Marie Örnroth, Milla Nilsson 3B:Rikard Fjellstedt, Thomas Eriksson 
4A: 4B: Emma Hevelius 
5A: Rickard Johansson, Helena Qvist 5B: Urban Andersson, Pia Widlöf 
6A:  6B: 
Skola: Christina Nilsson (Rektor), Lars 
Sandgren (lärare) och Pelle Brattvall 
(Lärare). 

Styrelse: Fredric Nilsson 2B & 4A, 
Katarina Eklind (Vice ordf) 1A & 4A, 
Johanna Söderblom (Kassör) 1A &4A 
och Angelica Packalén (Sekreterare) 
2B. 

Övriga: 
 
  
1. Mötets öppnande 
 
Ordförande Fredric Nilsson öppnade kvällens möte och hälsade alla välkomna. 
 
2. Val av justerare 
 
Till justerare valdes Mats Helmersson. 
 
3. Dagordningen 
 
Mötets dagordning godkändes. 
 
4. Föreläsning kring barns internetanvändning 
 
Sara Gunnarsson från kommunens drogförebyggande höll ett föredrag kring 
barns internetanvändning. 
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5. Skolgården 
 
Lars Sandgren berättade om två olika idéer de har kring skolgården. Det första 
förslaget är att göra en 400 meter lång ”skogsbana” bakom kullen på skolgården. 
Den skulle man kunna använda i idrotten, tipspromenader och i framtiden även 
kunna göra rörelsebanor, grillplatser etc. Lars ställde frågan om 
föräldraföreningen stod bakom detta förslag och det tyckte vi som var 
närvarande att det är. Nästa steg är att Miljö och Hälsa på kommunen ska kika 
på förslaget och även kolla upp naturen med grodor och fåglar så att det inte är 
något som hindrar detta projekt. 
 
Vidare så vill skolan bygga en scen på södergården en liknande som de har på 
Torpaskolan. Den skulle användas vid skolstarten, röris, modevisningar etc. 
Skolan har ingen budget att göra detta då nyinvesteringar per år får uppgå till 
23000 kr. Scenen uppskattas att gå på ca 45000 kr. Man bad om tips till 
sponsorer/fonder etc. Ta kontakt med Lars Sandgren om man har idéer. 
 
6. Öppet Hus 15 Maj 
 
Tider: 

• 17.00-18.30 Blivande förskoleelever, FSK, 1:or och 5:or. 
• 18.30-20.00 2:or, 3:or, 4:or och 6:or. 
Mer detaljerat schema kommer längre fram. 
• Bakanmälan klar och Fredric skickar den till Christina för distribution. 

Sista anmälan ca 1 vecka innan Öppet hus. 
• Sponsorer listan uppdaterades och man ska även meddela Fredric när en 

sponsor är klar och om det är till smålotteriet eller stora lotteriet. 
• Arbetslagslistor uppdaterades och det saknas 6 föräldrar. Fredric 

kommer att skicka ut en lista till alla klassföräldrar så att man kan få fylla 
upp de sista platserna. 

• Praktiska förberelser: 
o 14/5 dagen innan samlas vi kl 18:00 för att samordna lotteriet etc. 
o Katarina Eklind inhandlar det som ska köpas inför Öppet Hus och 

försöker sammanställa en inköpslista med hjälp av övriga 
styrelsemedlemmar. 

o Extra kaffebryggare tar Angelica Packalén med sig. 
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7. Övrigt 
 
20 Maj så inbjuder Mariedalsskolan vår föräldraförening att närvara på deras 
föräldraföreningsmöte. Fredric Nilsson kommer att närvara och om fler följde 
med vore det mkt uppskattat. 
 
Badet nyttjades inte av så många som vi hade önskat. 1:a gången var endast 10 
personer där då det blev en miss i informationen och 2:a gången var det ca 50 
stycken person där. Vi reflekterade över detta och tror att vi ska satsa på en ny 
simtur i november eller februari. 
 
8. Nästa möte 
 
Årsmötet blir den 22 Maj. Sittande styrelse har erbjudit sig att sitta kvar om 
inte någon annan väldigt gärna vill ta över en position. Hör i så fall av er till 
styrelsen.  
 
9. Mötets avslutande 
 
Ordförande Fredric Nilsson förklarade mötet avslutat. 
 
 
……………………………………………. 
Angelica Packalén, sekreterare 
 
 
……………………………………………       
Mats Helmersson, justerare 
 


