Nya Elementar Föräldraförening Protokoll styrelsemöte den 11 maj 2017

Närvarande:

Katja Amboldt, ordförande
Jenny Hagberg Eriksson
Pernilla Almgren
Annika Ellergren
Katrin Ahlstrand
Marie Ericsson
Stina Ljungkvist, protokollförare

1. Mötets öppnande
Katja öppnade motet.
2. Minnesanteckningar från mötet den 6 april
Minnesanteckningarna godkändes.

3. Föreningens framtid
På Pernillas förslag gick alla laget runt och beskrev sin ambitionsnivå och vilja med det
fortsatta arbetet i föreningen.
Pernilla: Viktigt med en verksamhetsplan och tydlig organisation av vem som gör vad.
Stina: Uppgiften att vara kassör, hålla ordning på bokföring och nya medlemmar. Viktigt att vi
rekryterar fler medlemmar för att vara en intressant samtalspart för skolan.
Jenny: Att spola isbanan, samt att föra dialog med rektorn. Kan gärna bidra inför seminariet
med Dufva. Vill ha en tydlig vision, få möten och effektivt arbete.
Annika: Engagerad i kapacitetsökning, skolgård och matsal. Tidigare arrangerat klädbytardag.
Katja: Får dåligt samvete över att inte hinna med. Brinner för matsalen, men har svårt att veta
hur frågan ska drivas.
Stina sammanfattade hur hon uppfattat verksamhetsplanen för 2017:
• Träffa rektorn 1/termin för att samtala om viktiga aktuella frågor, som kapacitetsökning,
skolgård, matsal, trafik el liknande.
• Frågor som vi inte får gehör hos rektor för driver vi vidare mot t ex
utbildningsförvaltning, SISAB etc.
• Tryggare internet-projektet
• Uppmuntra till föräldravandringar
• Spola isbanan
• Stödja 9:ornas avslutningsfest
• Rekrytera fler medlemmar

Har vi missat något?
Beslutade att fortsätta med föreningen och att träffas igen i september och då stämma av hur
arbetet gått och om vi har hittat ny energi.
Jenny har åtagit sig det långsiktiga ansvaret att sköta facebook, prata med rektorn samt att
organisera arbetet med isbanan.

4. Skolgården, matsalen, etc
Marie rapporterade att hon skickat skrivelse till skolledning och utbildningsförvaltning
avseende kapacitetsökning och skolgården. Inget svar från skolledning, och svar från
utbildningsförvaltningen Bo Andersson att han avvaktar svar från sina medarbetare och
rektorn.
Marie ligger på Bo Andersson fortsatt för svar. 01
Vore bra om vi kan göra en gemensam insats med skolledningen om t ex skolgården
gentemot SISAB.

5. Bidraget till 9-ornas avslutningsfest
Föreningen har tidigare beslutat att bidra med 3 800 kr till 9-ornas avslutningsfest.

6. Insamling till projektet ”Barn ska inte fara illa på nätet”
Rektor och skolan har gått med på att genomföra projektet med Maria Dufva.
Föreläsningen för föräldrar har ett preliminärt datum (17/10).
Bromma gymnasiums aula är preliminärbokad ifall arrangemanget blir större än att det ryms i
skolan. (Hur många var det som ryms i vår aula?). Lokalen är bokad av skolan.
Föräldraföreningen ska samla in pengar till detta, helst 75 000 kr, men arrangemanget blir av
även om vi får ihop mindre pengar, dock ej som ett återkommande projekt.
Rektor skriver ett brev om projektet till alla föräldrar med uppmaning att betala 200 kr till
föräldraföreningen. Jenny driver på rektorn om detta. 03
Stina har ansökt om swish-nummer. Kostar 500 kr/år samt 2 kr per inbetalning. Meddelar när
numret är klart. 04
Uppmaningen till alla föräldrar är att bli medlemmar i föräldraföreningen för att stötta projektet,
samt gärna betala in en gåva.
Idéer för att påminna om betalningarna disukterades, och uppgifter fördelades 05-11
-

Ha skylt/ge info om/dela ut lappar/sätta upp lappar om swish på alla kommande
skolaktiviteter, t ex avslutning, kick off, föräldramöten etc.

-

Maila alla nya medlemmar.

-

Berätta om projektet på skolavslutningen

-

Efter mötet: Lägga ut info på vår hemsida.

Hittills i år har vi fått in 9 500 kr i medlemsavgifter och gåvor till Barn ska inte fara illa på
internet.
7. Medlemskapet i FiSS
Skolan har gått med på att ta kostnaden för NE FFs medlemskap i FiSS. I samband med det
har NE FF möjlighet att söka bidrag till föreläsningen. Stina tog på sig att göra en ansökan hos
FiSS. 02
8. Föräldravandringar
Katrin rapporterade att föräldravandringarna nu startat. Väldigt få föräldrar deltar. Vi uppmanar
föräldrar via facebook. Jenny. 12
9. Övriga frågor:
Teleskopet på skolans tak.
En fråga som tidigare engagerat, men som just nu ligger nere. Efter mötet: Stina potentiellt
intresserad av frågan. Om någon har info om vad som gjorts tidigare får ni gärna skicka över.
10. Nästa möte är torsdagen 21 september 2017 i skolans cafe kl. 18.30
11. Mötets avslutande
Stort tack till Marie och Katrin som nu lämnar sina uppdrag i styrelsen i och med att barnen
går ut 9:an. Marie och Katrin avtackades med blommor.

Nr

Datum

Aktivitet

Ansv

01

17-05-11

Marie ligger på utbildningsförvaltningen om svar
på skrivelsen.

Marie

02

17-05-11

Ansökan till FiSS

Stina

17-05-30

03

17-05-11

Ligga på att rektorn skriver brev om Barn ska inte
fara illa på internet-projektet

Jenny

17-05-30

04

17-05-11

Meddela när swishkontot är klart

Stina

17-05-15

05

17-05-11

Mail till nya medlemmar

Stina

17-05-30

06

17-05-11

Dela ut lappar på skolavslutning

avslutn

07

17-05-11

Tala på skolavslutningen, inkl kolla om vi skulle
kunna få göra det

Katja+
Annica
Pernilla

Klart
senast

avslutn

Klart

08

17-05-11

Kolla om vi får hänga upp info på anslagstavlor

Annica

17-05-30

10

17-05-11

Text om IT/Dufva-projektet på hemsidan

?

11

17-05-11

Maila ut till våra klasser

Alla

17-05-30

12

17-05-11

Facebook om föräldravandringar

Jenny

pågår

