24 november 2011
Styrelsemöte – Bromstensskolan Föräldraförening
Närvarande: Rickard Bernhardsson, Nikos Tzelepis, Folke Turesson, Niklas Palm, Charlotte
af Klercker
Föräldraföreningen ska verka för ett positivt samarbete mellan föräldrar och skolledning.
Därför ska i fortsättningen även rektor och representanter för lärare och fritidspersonal kallas
till BFFs möten.
Styrelsen vill etablera kontakt med elevrådet i syfte att få in önskemål inför fördelning av
BFFs resurser. Elevrådet har bildats. Rektor är lärarkontakt.
Folke kontaktar rektor för att komma i kontakt med elevrådet.
Vid årsmötet beviljades ansvarsfrihet under förutsättningar att bokslutet skickades ut till
föräldrar. Detta har gjorts. Årsbokslutet ligger nu även ute på hemsidan.
2010/2011 beslutades att pingisbord skulle köpas in till alla fritidshem. Det är oklart om så
har gjorts till alla.
??? följer upp vilka fritidshem som har fått nytt bord. Inköp av kvarvarande pingisbord bör
göras snarast.
Folke hör med Kajutan vad de önskar istället eftersom de inte har plats.
BFF har 80 000 kr i likvida medel. Det finns ingen anledning för BFF att bygga upp ett
kapital utan pengarna bör komma barnen till del.
Inköp av klassuppsättning av skridskoutrustning diskuterades. Charlotte undersöker huruvida
skolan eller BFF bör bekosta detta, men annars gillades förslaget.
Elevrådet ska kontaktas för att inhämta önskemål - Folke
Fritidshemmen ska kontaktas för att inhämta önskemål - Folke
Inför skridskosäsongen 2012 vill BFF anordna en skridskobytardag där överskottet av
skridskor skänkes till skolan. Styrelsen ansåg att det var för sent för att ordna detta nu.
Nikos har undersökt kostnad för spritduschar för montering i anslutning till matsalen.
Kostnaden är XXXX. Styrelsen beslutade att köpa in dessa (under förutsättning av
skolledningen samtycker) för att minska smittspridning och förhoppningsvis ha friskare barn.
Niklas skriver brev till rektor och skolsköterska.
Charlotte har kontaktat ansvariga politiker i skolförvaltningen och fått beskedet att Eggeby
Gårds naturskola kommer även 2012 få bidrag i samma omfattning och att verksamheten
kvarstår.
Fokusområden och ansvarsfördelning – fortsättning från förgående möte


Skolans ekonomi
Styrelsen ska bevaka skolans budget och ekonomiska resultat med anledning av
fjolårets överraskande underskott.

Ansvarig : Niklas


Försäljning av Majblommor
Majblommor säljs till förmån för barn som inte har möjlighet att delta i skola och fritid
på samma villkor som andra. Försäljningen av blommor i Stockholm kommer fattiga
barn i Stockholm till godo och bidragsansökningar kan röra allt från glasögon, en
cykel eller ett eget barnkalas. Majblomman tillhandahåller även ett studiematerial som
klassen kan använda i sitt värdegrundsarbete med fokus på barns olika villkor.
Styrelsen beslutade att verka för att Majblommor ska säljas av Bromstensskolans åk 46 elever.
Ansvarig: Charlotte



Dolda avgifter i skolan
Exempel: Skolan är enligt skollagen ansvarig för att alla barn ska få lunch i skolan och
barn ska inte behöva ta med lunchmatsäck hemifrån till utflykter mm.
Styrelsen vill verka för en förhöjd medvetenhet bland skolans personal för barns olika
villkor och skolans ansvar.
Ansvarig: Charlotte

Nästa möte
10 januari 19-21. Bromstensskolan.
Klassombundsmöte – januari
Anna bokar datum.

Vid protokollet:
Charlotte af Klercker

