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 Protokoll Föräldraföreningsmöte 
  
 Datum: 141009 
 
 
Närvarande: 
 
FSKA:Maria Åkerlund FSKB: Karin Pnatzar 
1A:Maria Strömqvist, Linda Johnson 1B: 
2A:Katarina Eklind (+5A, styrelse),  
Johanna Söderblom (+5A, styrelse) 

2B: Ingemar Sandberg,  
Lovisa Björk 

3A: Lotta Rahm(+6A) 3B: Harald Homen 
4A:Lena Buzell 4B: 
5A:Katarina Eklind(+2A, styrelse),  
Johanna Söderblom (+2A, styrelse) 
Lovisa Hult 
Fredric Nilsson (+3B, styrelse) 

5B:Sara Johansson Nelson,  
Magnus Lilja 

6A:Hanna Helmersson 
Lotta Rahm (+3A) 

6B: 

Skola: Fritids Christina Pettersson, Kök Eva 
Rahm,  
Rektor Christina Nilsson 

Styrelse: Fredric Nilsson, Katarina Eklind, 
Johanna Söderblom 

Övriga:   
 
1. Mötets öppnande 
 
Ordförande Fredric Nilsson öppnade kvällens möte och hälsade alla välkomna. Närvarolista och 
presentation av närvarande. 
 
2. Val av justerare 
 
Till justerare valdes Karin Pantzar 
 
3. Val av sekreterare 
 
I frånvaro av ordinarie sekreterare valdes Lotta Rahm till kvällens ersättare. 
 
4. Dagordningen 
 
Mötets dagordning godkändes. 
 
5. Köket informerar 
 
Kökets personal, Eva Rahm, berättar om det nya köket. Bland annat tillagar de i stor sett all mat 
själva så som pasta, ris, potatis, kokta grönsaker osv. Det enda som inte tillagas i köket är grytor 
såser och soppor. Sommaren är undantaget, då tillagar köket all mat. 
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Eva upplever att barnen äter mycket mer och uppskattar maten väldigt mycket sen de började 
med att tillaga den själva.  
  
Salladsbaren är mycket uppskattad och innehåller bl.a gurka, sallad, tomat, majs, morötter, 
fetaost, oliver. 
 
Menyn har ibland lite ”konstiga” rätter men tanken är att barnen ska få möjlighet att prova 
många olika maträtter. Köket lämna in synpunkter av hur barnen har ätit vid de olika 
maträtterna. Det finns ett krav att det alltid ska finnas en vegetarisk rätt varje vecka. Ibland 
finns det även ett vegetarisk alternativ de andra dagarna, men då är det köket som har haft 
möjlighet att ordna detta och det sker om tid finns.  
 
Till varje måltid finns det mjukt bröd och 4 sorters knäckebröd. 
 
Pannkakor har tagits bort som huvudmål då det inte är ett tillräckligt näringsmål. När soppa 
serveras kan ibland pannkaka vara efterrätt istället. 
 
Rektorn berättar om arbetet med att ändra om rutiner i matsalen. 4 matlag introducerades men 
fungerade inte i början men har nu gjorts om och från ATP och elever upplevs det nu mycket 
bättre. Nu äter först fsk och 1:or i 30 min därefter 4 och 2:or i 25 min sen 3:or i 20 min och sist 
5 och 6:or i 20 min.  
 
Då det är nya som kommer under tiden ett annat matlag äter så har barnen nämt att de vill 
införa 5 min tystnad när nya ska komma och äta. Detta har använts tidigare men byttes mot 
”visktid”.  Rektorn ska se om 5 min tystnad kan införas igen. 
 
Även frukosten har gjorts om och är nu väldigt uppskattad. Det är dämpat ljus och lite låg musik. 
Passering genom köket är inte tillåtet av lärare som kommer till jobbet. En extra resurs har 
satts in i köket då det är väldigt många barn som äter frukost. All personal sitter ner med 
barnen vid bordet. 
 
Förslag om att barnen får vara matvärdar togs upp vid mötet. Rektorn ska titta på detta. 
 
 
6. Årets plan från styrelsen 
 
Fredric går igenom beräknade inkomster och utgifter och hur de vill fördelas. Förändringar är 
bl.a att lägga en begränsning på skolans möjlighet att få pengar till kostnader som egentligen 
ligger inom skolans verksamhetsplan/ekonomi. Istället för att helt bekosta tidigare bussresor 
och skolresor kommer föreningen att vara med och dela på kostnaden, dvs betala 50% av vad 
skolan lägger ut men med begränsning till max 6000 kronor på bussar och max 12 000 kronor på 
skolresor.   
 
Föreningens förslag är att pengarna ska användas till att skapa en bättre relation mellan 
föräldrar och barn i klassen. Detta kan dels genom att klasserna har möjlighet att få ersättning 
för inköp av tex, entré, fika, mat osv.. upp till ca 500 kronor/klass när klassen träffats utanför 
skolan. Pengarna kommer även att erbjudas till en avslutningsaktivitet för 6:orna om de väljer att 
göra något utanför skolan. Totalt finns en budget på 4000 kronor att använda till detta för 
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6:orna.  En eller flera föräldrar/klassrepresentanter får lägga ut under aktiviteten/dagen men 
föreningen betalar tillbaka mot uppvisning av kvitto.  
Dessa aktiviteter ligger på föräldrar att ordna och kan inte vara på skoltid. 
 
OBS viktigt att ha kvitto för att få tillbaka pengarna.  
 
Pengarna läggs även i år på att bjuda in alla föräldrar och barn till Hallevibadet under höstlovet.  
 
I övrigt är det bl.a. skolstartsglass, julmys, Öppet hus, disco, elevens val som ligger i budgeten. 
 
7. Ekonomisk redovisning 
 
Se  bifogad ekonomiska rapport 
 
8. Förslag till inköp 
 
Fredric presenterar ett förslag om att köpa in en rink som kan användas till bl.a. bandy och 
isbana på vintern. Förslag om att eventuellt få Vargöns företag att sponsra denna ska ses över. 
Rektorn ska titta på förslaget för att se om sponsorskyltar är tillåtet på skolområdet och om 
det finns en lämplig plats där bl.a. snöröjning fungerar.  
 
9. Höstlovsbad på Hallevibadet. 
 
Alla föräldrar och barn är välkomna att bada på Hallevibadet under höstlovet på ordinarie 
öppettider. Föreningen betalar 30 kr/vuxen och 25kr/barn. 
 
10. Disco 
 
Fredagen den 24 oktober är det disco på Hallevi Ip. Samma tider som tidigare år dvs. 17-18:15 
(fsk -2:or) 18:30-20 (3:or&4:or) 20:15-21:45 (5:or&6:or). 
Klassrepresentanterna är med och ansvarar under kvällen och ansvarar för att någon annan i 
klassen ställer upp om representanten inte kan närvara. En lista för anmälan lades fram på mötet 
och de platser som inte fylldes kommer styrelsen lotta ut till resterande klassrepresentanter i 
skolan.   
 
De som vill får gärna lämna in ljusslingor och discolampor till kvällen. 
 
DJ finns under kvällen. Barnen har möjlighet att innan discodagen lämna in musikönskemål på FFG 
hemsida. 
 
 
11. Nästa möte  
 
Nästa möte torsdagen den 4 december 18:30-20:00 
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Ordförande Fredric Nilsson förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
……………………………………………. 
Lotta Rahm, sekreterare 
 
 
……………………………………………       
Karin Pantzar, justerare 
 
































