MÖTESPROTOKOLL Sida 1 (3)

Föräldraföreningen Nya Elementars Skola
Tisdagen den 3 november 2015
Café Satelliten, Nya Elementar, Bromma
Närvarande: Marie Ericsson, Katrin Ahlstrand, Annica Ellergren, Jenny Hagberg-Eriksson, Therese Quiding
och Anna Östlund
§ 1 Mötets öppnande § 2 Minnesanteckningar från föregående möte den 6 okt.
§ 3. Diskussion om ev föräldraföreningens engagemang i 9 ornas avslutning
Anna Östlund delgav information angående avslutnings bal från engagerad mamma till elev i nionde klass,
hon kunde tyvärr inte själv delta i mötet.
Tidigare år har det varit stort engagemang från skolan och ca 200 st, elever och lärare, har varit med på
balen. Budget har varit på ca 400 kr/person och detta täcker balen på lokal samt någon typ av
underhållning. Planering bör påbörjas i början av vårterminen för att säkra lokal och få allt på plats.
Skolan har tagit beslut att inte längre hålla bal utan istället valt att ha en lunch för niorna på skolan.
Styrelsen har svårt att se hur vi skulle kunna påverka och vad vår roll skulle vara för att stötta. Ett förslag är
att vi skulle kunna stötta en festkommitté, där nämnda mamma erbjudit sig att vara ansvarig.
Marie ska ta upp frågan om skolans engagemang med rektor och visst ekonomiskt bidrag från
föräldraföreningen ska diskuteras på senare styrelsemöte.
§ 4 Rapportering från ansvariga grupper:
o Föräldravandringar årsk. 7-9,– Katrin Ahlstrand, Marie Ericsson
Inget nytt att rapportera
o Trafikgruppen– Josef Sayegh
Jenny meddelade att hon och Josef fortsätter att söka personer som är intresserade av att delta i
trafikgrupp. Alla i styrelsen uppmanas hjälpa till att sprida information för att bemanna trafikgruppen.
o Isbana och Vintergatan skolgård - Jenny Hagberg Eriksson och Anna Östlund
Inget nytt att rapportera.
o Föreningens hemsida o Facebook skolwebben – Jenny Hagberg Eriksson
Jenny har sökt Dan utan att få kontakt. Fortsätter att söka honom för att diskutera möjligheter för
föräldraföreningen på skolwebben.
o Bytardag 7/11 Annica Ellergren
Annica ordnar med fika och tar hand om öppning och stängning. Marie kommer vara med del av tiden.
o Information om föreningen särskilt inför höstens föräldramöten,– (Therese Quiding)
o Teleskopet på skolans tak - Anna Hamilton
Ingen ny information i frågan.
§ 5. Nya medlemmar – nya frågor
Några mailadresser kommer in via hemsidan och mail. Tre inbetalningar under höstterminen och fyra nya
mailadresser noterade via Nordea kontot.

§ 6. Rapport från Föräldraalliansen i Stockholm Stad (FISS)- möte i okt. Marie
Mötet den 6 oktober handlade om att få ett bredare underlag för samverkan på Stockholms skolor och
försöka öka samarbetet mellan skola och hemmen.



På mötet den 6 okt. presenterade FISS bl a en likvärdighetsstudie i bland Stockholms stad där det
framkom att det var stora skillnader.
Magnus Waller, föreläsare och specialpedagog berättade om viktigt arbete med att ha förtroendefulla
relationer mellan skola och hem. Detta finns dokumenterat i ett särskilt material som heter Guldsitsen.
Ett medlemskap för vår föräldraförening innebär medlemsavgift 200 kr per år. Enligt andra
föräldraföreningar kan detta finansieras av skolan, Marie ska ta upp frågan om finansiering med rektor.
§ 7 Nästa möte den 1 december 18.30
§ 8 Övriga frågor
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