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Föräldraföreningen Nya Elementars Skola
Tisdagen den 31 mars 2015
Café Satelliten, Nya Elementar, Bromma
Närvarande: Marie Ericsson, Anna Östlund, Therese Quiding, Anna Hamilton, Katrin Ahlstrand och Annica
Ellergren
Frånvarande: Jenny Hagberg Eriksson

§ 1. Mötets öppnande – tidigare protokoll
Extrastämmans årsmöte den 3 mars godkändes och är nu underskrivet och klart.

§ 2. Rapportering från ansvariga grupper

Föräldravandringar årskurs 7-9 - Katrin Ahlstrand

 Nytt schema skapat

 Kollat av med fältassistenterna att informationen stämmer, de visade även intresse för att komma till
skolan och informera.

 Information om föräldravandringarna går främst ut från Föräldraföreningen genom mentorerna samt
via sociala medier. Svårigheter upplevs i hur vi når ut med information, att kunna vara heltäckande
över hela skolan och alla åldersgrupper. Förslag att kontakta studierektorerna.

Isbana och Vintergatans skolgård - Anna Östlund

 Saldo 13753.80 kr

 Belysningen på skolgården diskuterades.

 Musik i matsalen, har funnits men utrustningen blev stulen.

Föreningens hemsida o Facebook – Jenny Hagberg Eriksson

 Föräldraföreningen är aktiv på Facebook! Stort tack till Jenny som håller i föreningens sida.

Informationsblad - Anna Hamilton

 Färdigskrivet, delas ut. Ska läggas ut på hemsidan.

Bytardag - Annica Ellergren

 Genomförs vanligtvis under oktober månad. Datum för detta bestäms efter sommaren.

Information om föreningen tex. vid föräldramöten, klassråd m.m - Therese Quiding

 Informationsblad lämnas i skolan genom föräldramöten och föräldraråd.

Teleskopet på skolans tak - Anna Hamilton har varit i kontakt med universitet

 Kontakt har skapats mellan STAR (Stockholms Amatör Astronomer) och skolan för att träffas vid ett
första möte.

Trafikfrågor

 Förslag att bilda en grupp för att driva frågan, framför allt för att minska trafiken på baksidan av
skolan där det cirkulerar väldigt mycket bilar vid skoldagens början och slut. För närvarande finns
ingen kontaktperson som vill ansvara för denna grupp.
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§ 3. Nya medlemmar

Fyrtiosex nya medlemmar i föreningen. Förslag att uppmärksamma detta på Facebook med information och
uppmaning att engagera sig i trafikfrågan.

§ 4. Möte och dialog med skolledning. Vad vill vi föra fram?

Förslag att bjuda in rektor till ett av föreningens möten alt att ett par av föreningsmedlemmarna träffar honom
separat.

 Hur för vi vidare vår information ut till skolan på bästa sätt?
 Våra förväntningar och vilka är skolledningens förväntan på föräldraföreningen? Viktigt att se

föreningens roll.
 Hur hanterar skolan sin 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(Myndigheten för ungdom och
civilsamhällesfrågor), BRÅ. Ev i form av frukostseminarier.

§ 5. Nästa möte 28 april kl. 18.30

§ 6 Övriga frågor

Ordförande

.......................................................................
Mar ie  Er i csson

Protokollförare

.......................................................................
Anna Ha mi l ton


