Föräldraföreningen Nya Elementars Skola
Tisdagen den 10 maj 2016
Bergslagsvägen 24, Bromma
Närvarande: Marie Ericsson, Katrin Ahlstrand, Jenny Hagberg-Eriksson, Josef Sayegh, Annika Ellergren
och Anna Östlund

1. Mötets öppnande
2. Minnesanteckningar från föregående möte
Inga kommentarer
3. Rapportering om läget när det gäller föräldraföreningens engagemang i 9 ornas avslutning.
Anne Trane har informerat om läget
a. Discot som hölls för fyror och femmor gav ett tillskott på 3700 kr
b. Det har sålts biljetter till ett pris av 350kr, de är fördelade på Nova 62st och Apollo 59st.
Elever från Mira har också inkluderats i inbjudan men inte köpt någon biljett.
Ola Pernikliski, mentor på Nova, har listan på de som inte köpt biljetter (20st) och ska
undersöka anledningen så att alla fått chans att välja.
c. Lokalen är bokad, Gustafs Matsal & Bar i Alvik, menyn är klar. Anne tittar på hur bord och
sånt ska placeras.
d. Föräldrauppslutningen har varit stor kring det schema med uppgifter som Anne skickat ut.
Totalt 43 föräldrar, förutom Anne, kommer jobba under kvällen med allt från dukning,
servering, städning och vakt schemat.
e. Det är inplanerat att kamratstödjare från Nova och Apollo tillsammans med Anne ska göra
bordsplaceringen. Ola Pernikliski kommer sedan gå igenom och få chans att kommentera
och ändra om han ser det som nödvändigt.
4. Föreläsning 11 maj
Allt är förberett för föreläsningen 11 maj om ungdomar och droger med fältassistenter och
poliser. Sista detaljerna kring tekniken tas upp med expeditionen innan start imorgon.
Vi har inte sett eller hört något om hur många som kommer, lite respons via facebook.
Föräldraföreningen hoppas på uppslutning!
5. Anmäla personer till skolans grupp om ombyggnad
Rektor har bekräftat att föräldraföreningen får ha två medlemmar i referensgrupp kring frågor
om ombyggnaden. Ingen mer specifik information om hur referensgruppen ska sättas upp och
när möten ska bokas. Föräldraföreningen fortsätter att försöka få mer information via rektor och
ledningen på de olika arbetslagen.
Frågor kring trafiken, trafikgruppen, flyttas in som en del av representationen i referensgruppen.
6. Frågor om idrottslektioner (Jenny)
Den förälder som initierade frågan har inte återkopplat med synpunkter eller förslag till hur vi
ska gå vidare. Styrelsen i föräldraföreningen låter frågan vila tillsvidare och inväntar fler
medlemmar som kan engagera sig i specifika frågor.

7. Rapportering från ansvariga grupper:
- Föräldravandringar årsk. 7-9,– Katrin Ahlstrand
Delar av Föräldraföreningens styrelse deltog i första föräldravandringen och såg behov av att fler
föräldrar finns ute på kvällarna. Det visade sig att det inte bara var högstadieelever som befann sig på
de olika platserna som fältassistenterna pekat ut utan även många mellanstadieelever var i rörelse
under kvällen. Kan vara idé att göra ett upprop till mellanstadiets arbetslag.
- Isbana och Vintergatan skolgård - Jenny Hagberg Eriksson och Anna Östlund
På klassråd tar Jenny tar upp frågan om Vintergatan har några specifika önskemål där
Föräldraföreningen kan komma in och stötta.
- Trafikgruppen -Josef Savyegh
Denna grupp flyttas in i referensgruppen, enligt punkt 5.
- Föreningens hemsida o Facebook skolwebben – Jenny Hagberg Eriksson
Vi kommer fokusera på hemsida och facebook i fortsättningen. Vi ska också försöka dokumentera med
mer bilder kring det arbete som görs av Föräldraföreningen.
- Information om föreningen särskilt inför höstens föräldramöten,– (Therese Quiding)
Avvaktar höstens möte
8. Det är 39 betalande medlemmar hittills under 2016.
9. Nästa möte 30/8 kl 18.30 på Bergslagsvägen 24.
10. Övriga frågor
Anna Östlund kommer avgå som kassör vid nästa möte. Ny kassör i nuvarande styrelse ska
utses innan dess.

