
Minnesanteckningar	från	möte	med	föräldraföreningen	den	6	april	2017	
	

1. Mötets	öppnande	
2. Minnesanteckningar	från	förra	mötet	–	se	bifogat	protokoll	
3. Skolgården	och	Matsalen	

Skolgården	
Tina	vill	gärna	få	igång	samarbete	mellan	Skolförvaltningen	och	föräldraföreningen	för	
att	få	hjälp	att	driva	igenom	upprustning	av	skolgården.		
Föräldraföreningen	skickar	en	skrivelse	till	Skolledningen	om	ett	önskemål	att	samverka	
för	att	upprusta	skolgården.	
Jenny	och	Marie	skriver	denna	skrivelse.	
	
Matsalen	
Mikael	Odin	har	inkommit	med	information	om	avsikterna	med	matsalen.	
Marie	skickar	en	skrivelse	till	utbildningsförvaltningen	för	att	meddela	att	vi	har	fått	
information	om	matsalen	och	för	att	understryka	vikten	av	att	det	finns	fungerande	
tillfälliga	lösningar	under	tiden	den	permanenta	lösningen/utbyggnaden	byggs.	
	
Information från Rektor Mikael Odin 
Kortsiktig lösning matsal: 
Utbildningsförvaltningen och Sisab säger att man kommer att bygga om 
matsalen för att tillskapa ytterligare 20 platser. Det handlar om att ta 
bort en liten vägg, ev nya möbler och sådana "små" åtgärder. Men då det 
inte bara handlar om platser så ändrar man flödet från två köer till tre 
och några andra justeringar. Samtidigt får vi bidra till att lösa problemet 
genom att vi använder A123 (undervisningssalen i entrén utanför exp) till 
matsal där det får plats ca 30 personer i taget. Maten hämtas dit från 
matsalen.  
 
Långsiktig lösning matsal:  
UtbF och Sisab siktar på att bygga ut matsalen mot Möjbrovägen, dvs 
uteserveringen. De tänker att de ska vara klara till höstterminen -18 då 
den tillfälliga endast täcker behovet ett år. Den ska då täcka behovet i 
och med den permanenta tillbyggnaden. 
 
Planerna fortskrider på den permanenta tillbyggnationen och det börjar bli 
klart att man börjar med att riva den gamla paviljongen under 2018, den som 
hänger ihop med Vintergatan och där CSI-enheten är. Vi har länge uttryckt 
behov  av en tredje paviljong, som vi tänker står i rät vinkel mot 
paviljong två, mot norra sidan, men inte fått igenom det. Att man börjar 
planera för en rivning av den gamla paviljongen ökar behovet av en tredje 
ny paviljong som då skulle behöva vara på plats ht -18. 
 
Vi jobbar samtidigt på att få till en förbättring av skolgården då ytan 
krymper. Men här har jag inga konkreta resultat ännu. 

	
	
	
4.	Bidrag	till	9:ornas	avslutningsfest	
Vi	beslutar	att	föräldraföreningen	bidrar	med	3800kr	till	9:ornas	fest.	Pengarna	förs	
över	till	festkommitténs	konto	innan	festen.		
FF	vill	ha	in	en	redovisning	av	om	festkommitténs	budget	gick	ihop.	
Stina.	
	



5.	Insamling	till	föreläsaren	Maria	Dufva		
Föräldraföreningen	har	sagt	att	vi	ska	hjälpa	till	med	insamlingen.	
Stina	undersöker	hur	det	går	till	att	skaffa	swish	samt	vilken	kostnad	det	medför.	
Förslag:	anmäl	dig	till	föreläsningen	genom	att	betala	in	med	swish	
	
Preliminärt	kommer	föreläsningen	för	föräldrar	vara	den	17	oktober,	rektorn	vill	hyra	
en	större	sal	för	föreläsningen.	Ev	hyra	aulan	i	Bromma	gymnasium.	
FF	tror	att	aulan	på	Nya	Elementar	borde	räcka,	men	vi	kan	prelboka	Bromma	
gymnasium	och	avboka	det	om	det	inte	kommer	tillräckligt	många	föräldrar.	
	
6.	NE	FF	Medlemskap	
41	medlemmar	idag.	
	
7.	Medlemskap	i	FISS	
FF	vill	vara	medlemmar	i	FISS.		
FF	skickar	en	förfrågan	till	Rektor	om	skolan	kan	stödja	medlemskapet	till	FISS	vilket	
kan	innebära	att	föräldraföreningen	kan	söka	bidrag	för	föreläsningen	med	Maria	Dufva	
hos	FISS.	
	
8.	Rapportering	från	ansvariga	grupper	
Föreningens	hemsida	rullar	på	som	vanligt.	
På	FB	har	sidan	145	följare.	
	
9.	Föräldrarvandringar	
Det	startar	efter	valborg.	
Fältassistententerna	skickar	ut	information	till	biträdande	rektorer	på	Nya	Elementar.	
De	kommer	göra	ett	schema.	
	
10.	Övriga	frågor	
Teleskopet	
	
11.	Föreningens	framtid	
	
	
	
Dagordningen	för	nästa	möte	den	11	maj	2017	i	skolans	café	kl	18.30-20.00:	

1. Öppnande	av	möte	
2. Föregående	protokoll	
3. Föreningens	framtid	

	


