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Föräldraföreningen Nya Elementars Skola
Tisdagen den 6 oktober 2015
Café Satelliten, Nya Elementar, Bromma
Närvarande: Marie Ericsson, Katrin Ahlstrand, Annica Ellergren, Jenny Hagberg-Eriksson och Josef
Sayegh
§ 1.
Mötets öppnande § 2.
Minnesanteckningar från föregående möte den 1 sept.
Marie återkopplade med svar från rektor Mikael Odin på de frågor och synpunkter som kom från
föräldraföreningens styrelse på förgående möte.
Skolwebben och app: Bristfällig funktion, mycket tekniskt strul. Föräldraföreningen önskar ett enskilt ”rum”
på skolwebben. Mikael Odin skulle återkomma om det skulle finnas några hinder.
Svar: Enligt Mikael säger Dan som är skolans webbansvarige att det inte är möjligt p.g.a. att det finns
behörighetshinder. Styrelsens förslag är att föreslå en behörig person från föräldraföreningen. Jenny
undersöker detta med Dan.
Önskemål om att föräldraföreningen ska få tillgång till föräldrars mailadresser för att sprida information om
bl. a. fältvandringarna. Mikael Odin skulle återkomma till ordf. Marie i frågan.
Svar: Enligt Mikael kan de inte lämna ut mailadresser till föräldrar med elever i skolan. Han hänvisar i stället
till att vi mailar honom eller biträdande rektorer med den info vi vill nå ut med så vidarebefordrar de
informationen till berörda.
Styrelsens nuvarande lösning på detta är att arbeta för att samla in medlemmar och andras mailadresser
så att vi på sikt kan skicka ut information direkt till föräldrar. På så sätt kommer förhoppningsvis
informationen att spridas.
Ett första steg är att vi tar fram ett brev som mailas ut via rektor Mikael Odin till alla föräldrar på skolan där
vi uppmanar medlemmar att återkoppla till föräldraföreningen med kontaktuppgifter. I samma brev ska även
aktuell info om bytardagen och isbanan tas med.
Jenny tar fram en text.
2.
Rapportering från ansvariga grupper:
o Föräldravandringar årsk. 7-9,– Katrin Ahlstrand, Marie Ericsson
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Marie har varit i kontakt med Anna Bäck hos fältarna då det framkommit att Södra Ängby har slutat med
föräldraförening som organiserade vandring. Ett förslag från fältarna är att vandra vid behov. De upplever
att det just nu är lugnt i området. Marie tog upp med Anna att vi gärna samverkar med dem i samband med
föreläsningar och annat.
o Isbana och Vintergatan skolgård - Jenny Hagberg Eriksson och Anna Östlund
Vintern närmar sig. Det finns idag utrustning, pengar och rutiner för att spola banan även i år.
o Föreningens hemsida o Facebook skolwebben – Jenny Hagberg Eriksson
Jenny kontaktar Dan angående hemsidan.
o Bytardag – Hur informera? Datum ? Annica Ellergren
Annica föreslog att årets bytardag hålls den 7 november kl. 10-12. Annica ansvarar för att lappar sätts upp i
skolan och att information om evenemanget sprids.
o Information om föreningen särskilt inför höstens föräldramöten,– (Therese Quiding)
Teleskopet på skolans tak - Anna Hamilton
Ingen ny information i frågan.
o

§ 3. Nya medlemmar
Inga nya medlemmar har framkommit Anna Östlund återkommer vid nästa möte
§ 4. Nästa möte den 3 november 18.30
§ 5 Övriga frågor
1.
Josef berättade om den aktuella trafiksituationen runt skolan framförallt vid korsningen Beckombergavägen
och Mjölbrovägen. Josef har tryckt upp flygfoto och ska försöka hitta personer som vill delta i en trafikgrupp
som ska ta fram konkreta förslag på åtgärder och aktivt arbeta för en förbättring.
2.
Till nästa möte ska vi bjuda in en engagerad mamma till elev i nionde klass för att diskutera hur
föräldraföreningen eventuellt kan bidra till niornas avslutningsfest. Anna Östlund hade förslag om en
mamma från hennes dotters klass som Marie ber henne bjuda in.

3.
Marie går på Föräldraalliansen i Stockholm Stad (FISS) möte den 8 oktober kl. 18-21 i Solna Centrum och
återkopplar till föreningen vid nästa möte.
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Ordförande
.......................................................................
Marie Ericsson
Protokollförare
.......................................................................
Katrin Ahlstrand
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