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Föräldraföreningen Nya Elementars Skola
Tisdagen den 28 april 2015
Café Satelliten, Nya Elementar, Bromma
Närvarande: Marie Ericsson, Anna Hamilton, Katrin Ahlstrand, Annica Ellergren, Jenny Hagberg Eriksson
Frånvarande: Therese Quiding, Anna Östlund
§ 1. Mötets öppnande – tidigare protokoll 31 mars

§ 2. Rapportering från ansvariga grupper


Föräldravandringar årskurs 7-9 - Katrin Ahlstrand, hur når vi ut med info?
o Nå ut via skolans hemsida – kan den bli mobilanpassad? Jenny kollar med IT-ansvarig på
skolan. Informationsproblem mellan föräldraföreningen och föräldrar. Bättre att skriva ärende
direkt i mail eller via länk, ej via bifogat dokument. Vill komma åt klassrådsföräldrar. Viktigt
att nå ut inför Valborg.



Isbana och Vintergatans skolgård – Jenny Hagberg Eriksson och Anna Östlund
o Fakturan för spolning av isen avskriven, till nästa år ska vi meddela organisationsnr.
o Belysning på skolgården vintertid behöver förbättras. Nya leksaker har köpts in.
o Investera i ny musikanläggning i matsalen – Jenny H-E tar frågan vidare till nästa föräldraråd



Föreningens hemsida och Facebook – Jenny H-E
o Idé om att ev lotta ut biobiljetter eller presentkort bland de människor som har gillat sidan för
att attrahera medlemmar.
o All information bör ligga på både Facebook och hemsidan.



Bytardag – Annica Ellergren
o Går av stapeln i oktober under temat ”Utomhus”.



Information om föreningen t ex vid föräldramöten, klassråd m.m. – Therese Quiding
o Informationsblad kommer att lämnas på föräldramöte 29 april.



Teleskopet på skolans tak – Anna Hamilton
o Kontakt skapad mellan skolan (Olof Yllén) och STAR (Nippe) för att boka in ett första möte.



Möte med rektor Mikael Odin – kommer 26 maj – Marie Ericsson
o
o
o
o



Hur för vi vidare vår information ut till skolan på bästa sätt?
Vilka är skolledningens förväntan på föräldraföreningen?
Delaktighet i skolans strategi vid kriser, trakasserier, nätmobbing etc.
Ev föreläsningsserie eller heldag (elever på dagtid, föräldrar på kvällstid), i samråd med
skolledningen kring detta. Förslag på att kontakta ex vis MUCF, BRÅ. Ev i form av
frukostseminarier.

Trafikfrågan
o Jenny H-E tar med frågan till nästa föräldraråd för att efterlysa en ansvarig person.
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§ 3. Nya medlemmar
Antal?
§ 5. Nästa möte 26 maj kl. 18.30
§ 6 Övriga frågor
Samarbete med andra föräldraföreningar i skolor i området består enligt uppgift främst i att samverka kring
föräldravandringar. Utbyte med föräldraföreningar i Norra Ängby, Södra Ängby, Bromma Kyrkskola och
Beckomberga. Främsta syftet att undersöka hur informationsspridningen går till. Annica kollar upp
kontaktuppgifter till ordförande i andra föreningar.

Ordförande

.......................................................................
Marie Ericsson

Protokollförare

.......................................................................
Anna Ha milton

