Plats: Föräldraföreningen Nya Elementar skola
Tid: Tisdagen den 4 oktober Bergslagsvägen 24, Bromma
Närvarande: Marie Ericsson, Therese Quiding, Annika Ellergren, Jenny Hagberg Eriksson, Stina
Ljungkvist och Katja Ambolt.

Dagordning för Nya Elementars föräldraföreningsmöte den 4 oktober 2016
1. Mötets öppnande

2. Minnesanteckningar.
Minnesanteckningar från föregående möte finns på webbplatsen. Kommande mötesdatum är den
29/11 och 17/1 (årsmöte -stämma). kl. 18.30

3. Styrelsens ledamöter – presentation av ny kassör Stina Ljungkvist
Stina Ljungkvist, med barn på Nya elementar skola, var med på vårt möte och funderar nu på att ta
över ansvaret som kassör för styrelsen.

4. Förslag om kommande verksamhet inför hösten ex. föreläsare för att prata om ungdomar på
nätet och ur ett föräldraperspektiv.
Jenny Hagberg Eriksson för vidare frågan om föreläsning gällande barns digitala vanor med
biträdande rektor på lågstadiet Tina Kling-Olsson.

5. Inbjuda rektor till föräldraföreningen:
Marie bjuder in rektorn till den 29/11 18:30-19. Vi vill lyfta frågor kring matsalen, paviljongen,
blottare som varit runt skolan, skolans teleskop samt trafiksituationen kring skolan.

6. Samverka med Norra Ängby och Södra Ängby föräldraföreningar:
Vi bjuder in föräldraföreningen från Norra Ängby och Södra Ängby till vårt möte den 17 januari.

7. Matsalssituationen – uppföljning
Katja Ambolt, med barn på skolan har tagit initiativ till att skriva brev till Utbildningsförvaltningen om
matsalssituationen med syfte att kräva klargörande svar kring utbyggnation/barackfilial. Frågan på
mötet var om föräldraföreningen också ska skriva under detta och samla in underskrifter. Föreningen
enades om att vi kan stödja ett brev men att vi nu själva skriver frågor och inväntar besked från
rektorn innan nästa möte den 29 nov. Marie ansvarar att skicka frågor till rektorn så snart som
möjligt.

8. Rapportering från ansvariga grupper: a. Föräldravandringar årskurs 7-9 – Vi kommer att bjuda in
fältassistenterna till ett möte.

b. Isbanan och vintergatans skolgård. – Jenny Hagberg Eriksson Vi har lämnat besked till skolan om
att föräldraföreningen gärna hjälper till med mer aktiviteter på skolgården, utöver isbanan. Vi
inväntar att skolan ska komma mer till rätta med utbyggnationer osv för att kunna planera mera.

c. Trafikgruppen – Josef Savyegh var inte närvarande. Men vi har fått höra att det nu bötfälls bilar
när man lämnar barnen på morgonen. Vi ser att trafiksituationen kring skolan fortfarande är en
aktuell fråga för berörda föräldrar och barn. Vi kommer att ta upp denna fråga med skolledningen
och uttrycka önskemål om att involvera oss föräldrar i utbyggnaden. Det skulle innebära att vi som
föräldraförening skulle kunna lämna förslag till Stockholm stad om trafiksituationen.

d. Föreningens hemsida och facebook – Jenny Hagberg Eriksson Vi fortsätter få fler som följer oss på
facebook, men vi hoppas att fler långt ifrån så många som det kunde vara/borde vara.

e. Information om föreningen inför höstens föräldramöten – Therese Quiding. Vi fortsätter att
informera så gott det går och hoppas på fler föräldrar.

f. Teleskopet Vi har inte haft info på detta på länge och intressegrupp ligger nere.

9. Nya medlemmar – nya frågor
Inget särskilt anfördes under denna punkt.

10. Nästa möte
Nästa möte är tisdagen den 29 november tisdag 18:30 Bergslagsvägen 24

11. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

