
  
 Protokoll Föräldraföreningsmöte 
  
 Datum:1 oktober 2015 
  
 
Närvarande: 
 
FSKA: Hanna Wahlqvist, Helen 
Karlsson 

FSKB: Angelika Nordqvist 

1A: Joacim Eriksson, Peter Teros 1B: Pernilla Alfredsson, Marie 
Alexandersson, Karin Pantzar 

2A: Ulrika Alfredsson 2B:Maria Corneliusson 
3A: Katarina Eklind 3B: Jennie Myrén, Pelle Brattvall 
4A: Linda Oksjö, Helén Karlsson 4B:Angelica Packalén, Fredric Nilsson 
5A: Pia Lundgren 5B:  
6A: Johanna Söderblom, Karl of 
Geijerstam 

6B:Marie Magnusson 

Skola: Christina Pettersson, Christina 
Nilsson, Pelle Brattvall 

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

Övriga: 
  
1. Mötets öppnande 
Ordförande Fredric Nilsson öppnade mötet med att hälsa alla välkomna. 
 
2. Val av justerare och sekreterare 
Till sekreterare valdes Angelica Packalén 
Till justerare valdes Maria Corneliusson 
 
3. Dagordningen 
Mötets dagordning godkändes. 
 
4. Närvarolista & introduktion nya klassrepresentanter 
Närvarolista skickas runt och de nya klassrepresentanterna gick varvet runt och 
presenterade sig själva. 
 
 
 
 



 
5. Skolan kök och matsal 
 
Skolans kök informerade oss om att de lagar mycket av maten själv på plats i 
Granåsskolan. De köper in ingredienser själva och väljer då i den utsträckning 
som går att välja ekologiskt och svenskt.  
 
Varje dag finns det en alternativ rätt för barnen, det alternativet är ofta 
vegetariskt. De gör inte grytor, såser och specialkosten själva. Men under loven 
höst/sport etc så lagar de all mat själva. 
 
De har fått mycket positiv respons från eleverna efter att de har startat göra 
mycket av maten själva och att de alltid har en salladsbuffé. 
 
En förälder tog upp och fler höll med om att en del elever upplever lunchen som 
stressig, som värst är det när man vill ha mer mat och nästa skolklass stor i kö 
och man då istället väljer bort att ta mer mat för att istället dra iväg med 
kompisarna ut på rast. 
 
Christina (rektor) ska ta med sig detta och se över rutinerna och tiderna igen vid 
lunchen. 
 
6. Årets plan/budget 2015/2016 
 
Budgetförslag 2015/2016 
Ingående saldo     16 000 kr 
 
Intäkter 
Medlemsavgifter    15 000 kr 
Disco                               6 000 kr 
Öppet Hus          15 000 kr 
 
Utgifter 
Höstlovsbad      7 000 kr 
Klassgemensamma aktiviteter       8 000 kr 
Avslutningsaktivitet 6:an     9 000 kr 
Skolstartsglass & Julmys     2 500 kr 
Elevens val       1 500 kr 
Bussar (1/2 kostnaden eller max)     6 000 kr  
Studieresa (1/2 kostnaden eller max)        8 000 kr 
  



 
Klassgmensamma aktiviteter  
 
Inför detta läsåret har vi gjort om bidraget till Klassgemensamma aktiviteter. 
Då antalet elever per klass är väldigt varierande har vi gjort om bidraget till att 
vara 50 kr + 25 kr/elev. Alla klassrepresentanter skall ha fått en lapp med 
information om vad just deras klass har för summa att spendera. Är man osäker 
kontakta någon i föräldraföreningen. 
 
Höstlovsbad 
 
Där har vi fått ett fastpris på 7000 kr och då får hela skolan bada med familj, 
hur många gånger de vill under lovet. Mer information kommer att skickas ut 
från föräldraföreningen när det närmar sig. Pelle ska ta fram klasslistor som vi 
kan ge till Hallevibadet så att man kan pricka av sig. 
 
Buss 
 
Vi står för halva kostanden eller max 6000 kr för bussar vid utflykter som 
gäller alla klasser på Granåsskolan såsom ex skridskoåkning i Arenan. Ej 
busskostnader för enskilda klassers utflyktsmål. 
 
Underhållsfond Rink 
 
Vi har idag än så länge ett antal sponsorer ICA Älgen, Emils Bygg, Mormor & 
Kjellsons. Några fler är på gång, är det någon som har några idéer på andra 
sponsorer så kontakta oss i styrelsen så tar vi fram vilka vi har pratat med och 
information om vad som gäller. 2000 kr + tryck ca 700 kr utan moms hos 
Kjellssons. 
 
7. Förslag på aktivitet under läsåret – Internetanvändning – Information till 
både Vuxna, barn och lärare! 
 
Kan vi göra något tillsammans för att förebygga internanvändande till något 
positivt. Hålla oss borta så mycket som möjligt från kränkningar etc via de olika 
sociala medierna på nätet. Hur kan vi hjälpas åt att lära oss mer i detta? 
Föreläsningar-skolan-? Ämne vid Våra vänner samlingar? Olika förslag kom upp. 
Skolans representanter är mycket positiva och även vi föräldrar vill göra något. 
Alla ska fundera på hur man skulle kunna göra något gemensamt. 
 
 



8. Disco 
 
Hösten disco kommer att inleda Höstlovet Fredagen den 23 oktober. Platsen är 
ännu oklar då Hallevi IP ej vet ännu om vi kan vara där pga renovering av 
omklädningsrum. Vi har preliminär bokat PRO-gården för en kostnad på 1000 kr. 
PRO ska ha ett möte  och diskutera om vi kan få det billigare eftersom vi är en 
ideel förening. 
 
Växelkassa/stämplar – Johanna Söderblom 
Godis/Drick inköp – Katarina Eklind 
DJ – Joakim Tellskog 
Telefonlistor – Pelle Brattvall 
Arbetspass lista – Angelica Packalén 
 
Kanonbra uppslutning direkt vid arbetspassen för discot. Endast ett fåtal kvar 
att fylla upp. Denna lista är utskickad till klassrepresentanterna. 
 
 
9. Nytt möte 
3 December 18.30 Matsalen 
 
10. Mötet avslutas 
 
Ordförande Fredric Nilsson avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
-------------------------------- 
Sekreterare Angelica Packalén 
 
 
 
-------------------------------- 
Justerare Maria Corneliusson 
 


























