
  
 Protokoll Föräldraföreningsmöte 
  
 Datum: 26 februari 2015 
  
 
Närvarande: 
 
FSKA: FSKB:Karin Pantzar, Mattias Billson,  
1A: 1B: 
2A:Katarina Eklind, Johanna Söderlom 2B: 
3A:Lotta Rahm 3B: Angelica Packalén 
4A: 4B: 
5A:Johanna Söderblom, Katarina Eklind 5B:Sara Johansson Nelson 
6A:Lotta Rahm, Hanna Helmersson 6B: 
Skola:Pelle Brattwall, Lars Sandgren Styrelse:, Johanna Söderblom, Katarina Eklind, 

Angelica Packalén 
Övriga: 
 
  
1. Mötets öppnande 
 
Ordförande för dagen är Angelica Packalén som öppnade mötet med att  hälsa alla välkomna. 
 
2. Val av justerare och sekreterare 
 
Till sekreterare valdes Katarina Eklind 
Till justerare valdes Lotta Rahm 
 
3. Dagordningen 
 
Mötets dagordning godkändes. 
 
4. Närvarolista 
 
Närvarolista skickas runt 
 
 
5. Information från skolan via Lars Sandgren 
 
Rektor Kristina Nilsson är sjukskriven minst en månad till. Beslut har tagits att en  paviljong ska 
placeras  här på skolan, då lågstadiet är trångbodda och med en paviljong frigörs ytor för 
lågstadiet. Kontraktet löper på 5år och den ska stå på baksidan av skolan mellan storfritids 
lokaler och cykelbanan med byggstart v21. 
 
I September fyller skolan  10 år och tanken är att detta ska firas under en hel vecka. 
En SKL enkät är genomförd på skolan med bra uppslutning från föräldrar, svar  82 av ca 96 st. 



Scenen som Ff var med och sponsrade är mycket populär, den fungerar kanon och skolan mycket 
nöjda. 
Skolan har fått tillgång till skogen bakom gräskullen. Ett gångspår i skogen finns fortfarande 
planer på att genomföra. Före skolavslutningen i år så ska 50% vara klart. Skolan vet ej hur än, 
saknas pengar. Skolan återkommer om ev bidrag.  Maskiner behöver hyras och arbetskraft 
behöver samordnas. 
 
6. Rinken 
 
Fredric har kollat med Gröna skolgårdar för ev. sponsring men deras budget var liten så vi har 
inga förhoppningar av få något bidrag den vägen. 
Beslut är att rinken läggs på framsidan av skolan eftersom paviljongen ska läggas på baksidan. 
Beslut tas att handikappdörr för 2500:- köps in. 
Sponsorer får tas in och skolan får godkänna om de är godkända sponsorer. 
Vad finns det för företag som kan trycka  reklam? Angelica kollar storlekar på rinken . 
Engångsbelopp föreslogs, vad ska det kosta per sektion? 
 
 
7. Öppet hus 
 
Öppet hus beslutas att det blir tisdagen 19/5 
 
8. Övriga frågor 
 
Pelle lyfte ett önskemål från elevrådet att dom vill ha disco. Beslut tas att ff ställer upp att 
anordna ett disco inom en snar framtid datum som lyfts är 19 mars el 2 april. Pelle ska se om vi 
kan vara i gympasalen. Annars kollar Katarina med Hallevis lokal. 
Ändringar görs i grupperingen av klasser till discot  fsk och 1:or, 2:or 3:or 4:or , 5:or och 6:or. 
 
Förslag att ordna avslutningsdisco för Granåsskolan och ev. hålla detta ute. Kan Glassbilen 
komma? Katarina kollar vad det kan kosta om det går att ordna. 
Vi får kolla DiscoDj, Fredrik kollar med honom. 
 
Önskemål från föräldrar att det ska vara mer tydligt när övergångar mellan fritidsen är på em. 
för att slippa leta efter barnen. Pelle tar med sig detta. 
 
Trots att skolan gått ut med att det ej ska var begränsningar på maten så finns det vissa 
begränsningar vad gäller? Pelle tar med sig frågan. 
 
 
9. Ekonomi 
 
Johanna informerar 
Ff har betalat en skolresa för 5:or från vt-14 
Fått in 1800:- till från medlemsavgifter sedan senaste redovisningen 
Nu 54000:- på kontot  
Inte så många som utnyttjat klassgemensamma aktiviteter, blir kanske fler under våren. 
 
 
 
 



10. Mötet avslutas 
Angelica Packalén avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
-------------------------------- 
Sekreterare Katarina Eklind 
 
 
 
-------------------------------- 
Justerare Lotta Rahm 


