
Föräldraföreningen Nya Elementars Skola
Tisdagen den 5 april 2016
Bergslagsvägen 24, Bromma
Närvarande: Marie Ericsson, Katrin Ahlstrand, Jenny Hagberg-Eriksson, Therese Quiding och Anna
Östlund

1. Mötets öppnande

2. Minnesanteckningar från föregående möte, särskilt återkoppling från rektorns besök.
Vi har inte fått återkoppling från rektorn kring frågorna kring utbyggnad. Föräldraförening vill
gärna engagera sig i olika grupper som kan stötta i utbyggnadsfrågor, t ex trafikgrupp.
Jenny kommer att påminna igen i ett mail till rektorn om att den efterfrågade informationen från
skolledningen som skulle komma saknas. I mailet kommer hon även kopiera in andra
rektorerna på låg- och mellanstadiet.

3. Rapportering om läget när det gäller föräldraföreningens engagemang i 9 ornas
avslutning. Diskussion om vad föräldraföreningen kan bidra med.
Föräldern Anne Trane är informellt utsedd till ansvarig och hon har även ett par andra föräldrar
som visat intresse och engagemang. Vi i styrelsen har beslutat att bidra med att som tidigare år
att föräldraföreningens bankkonto kan användas. Det kommer då gälla för insamling och
utbetalningar mot kvitto från den förberedande festkommittén, en separat instruktion ska tas
fram. Detta innebär inte att Föräldraföreningen kan ta något ansvar för detaljerna eller
uppföljning utan ger stöd med informationsplattform via facebook och hemsida samt en
ekonomiskuppföljning via bankkontot. För att ge detta stöd så önskas en plan från
festkommittén som säkrar svar på några punkter:
 Festkommittén ska bestå av både föräldrar och elever
 Nolltolerans för alkohol
 Beskrivning av konceptet, rimlig nivå för en fest (inte bal)
 Samtliga 9or ska vara inkluderade i inbjudan
 Föräldraförening kan inte ställas ansvariga, varken ekonomiskt eller med deltagande
Föreningen diskuterade ett belopp om högst 4000 kronor till att stödja arrangemanget.

4. Förslag om att ta hit föreläsare om ungdomar på nätet och ur ett föräldraperspektiv
(Therese)
För ca 20.000 kr så har vi en föreläsare som håller tre sessioner som riktas till elever, skola och
föräldrar. Ingen respons från rektor på frågan om att dela på kostnaden, informationsspridning
och marknadsföring av denna aktivitet. Det beslutades att Therese ska fortsätta att undersöka
skolans intresse och meddela föreläsaren att detta kan bli aktuellt under september 2016.

5. Förslag om datum att arrangera föräldrakväll med fältass. Om droger etc. (Katrin)
Rektorn har svarat att detta är intressant och skolan ställer sig bakom förslaget. Återkopplingen
från Fältassistenterna är att de gärna tar fram en agenda och även tar med representanter från
polisen till en föreläsning. Föräldraföreningen beslutade att boka upp 11 maj och Jenny bokar
aulan för detta. Agenda och information ska läggas ut på facebook och hemsida samt skickas
till skolans administration för att läggas ut på skolwebben. Föräldraförening ska också hålla en
kort inledning till detta evenemang för presentera vår verksamhet.

6. Frågor om idrottslektioner (Jenny)



Tyvärr kunde inte den förälder som lyft frågan kring idrottslektionerna komma på dagens möte.
Detta är en aktuell fråga med tanke på SVTs serie Gympaläraren och vikten av att barnen ges
förutsättningar för att bli intresserade av att delta på idrottslektioner. Styrelsen diskuterade att
detta inte är något unikt för vår skola utan det är en större fråga där vi kanske inte kan slåss
mot det läget som tyvärr gäller idag.

7. Rapportering från ansvariga grupper:
- Föräldravandringar årsk. 7-9,– Katrin Ahlstrand
Föräldraföreningen kommer inte fortsätta att jaga mailadresser via mentorgrupperna utan lägga ut
information via hemsidan och facebook. Instruktioner och datum kommer uppdateras efter avstämning
med Fältassistenterna.

- Isbana och Vintergatan skolgård - Jenny Hagberg Eriksson och Anna Östlund
Inte något nytt p g a årstid och utbyggnadsfrågorna där vi avvaktar återkoppling från rektor.

- Trafikgruppen -Josef Savyegh
Ingen ny information då denna fråga också till stor del är beroende av vad som gäller för utbyggnaden.

- Föreningens hemsida o Facebook skolwebben – Jenny Hagberg Eriksson
Jenny gör ett nytt försök att få ut information via skolwebben. Är det möjligt för Föräldraföreningen att få
ett eget rum eller liknande för att synas även på skolwebben?

- Information om föreningen särskilt inför höstens föräldramöten,– (Therese Quiding)
Ingen diskussion kring frågan.

- Teleskopet på skolans tak, hur går det?
Föräldraföreningen har just nu ingen ansvarig för att driva denna fråga vidare.

8. Det är 37 betalande medlemmar hittills under 2016.

Stort tack till Jenny för att vi som förening kan ha möte i hennes företags fina och trivsamma lokaler.
Nästa möte 10/5 kl 18.30 på Bergslagsvägen 24.


