Styrelsemöte 2014-11-12
Bromstensskolans Föräldraförening
Närvarande: Cilla Söderhäll (ordförande) Thomas Bengtsson, Michael Biberfeld, AnnaKarin Maltais, Anna Branteby Schnelzer (sekreterare)
Ej närvarande: Stefan Hervén, Caroline Skaghammar, Eja Lindqvist
1. Dagordningen godkänns med tillägg på punkt 2 och 9.
2. Diskussion innan rektor Per Hansson ansluter till mötet.
 Eja Lindqvist som blev invald i styrelsen på årsmötet avstår sin plats det
här året, men vill gärna vara med nästa läsår.
 Arbetsdag för föräldrar och barn diskuterades. Det skulle stärka
sammanhållningen på skolan, det blir tydligt vad föreningens pengar går
till, samt det självklara att vi kan göra en insats för barnens skolmiljö.
 Föreningen önskar att någon sorts toalett finns tillgänglig i parken vid
Cervins väg. I dagsläget går nästan en hel personalresurs åt till att följa
med barn in till fritids när de behöver besöka toaletten. Barnen är för små
att gå själva.
 Vi diskuterade möjligheten att göra en insats i skolbiblioteket. Skolan har
en avsatt peng per barn till biblioteksbudgeten, men föreningen skulle
kunna göra en insats för miljön i biblioteket.
3. Diskussion med rektor
 Arbetsdag skulle vara uppskattat. Skolan gör en önskelista och föreningen
diskuterar vad som är möjligt och hur det ska genomföras. Det blir
troligen i mars-april.
 Toalett i parken vid Cervins väg är en bra idé. Rektor undersöker om det
går att ordna. Troligen är det lättare att genomföra genom att många
föräldrar lämnar in medborgarförslag till stadsdelförvaltningen.
 Skolbiblioteket – utbildad skolbibliotekarie på 50% anställs troligen efter
årsskiftet. Om föreningen vill göra en upprustning av miljön är det
välkommet.
 Kulturbidraget från föreningen behövs inte i år. Kommunen har avslutat
en stipendiefond och pengarna har tillfallit skolan.
 Per önskar att föreläsningen som föreningen anordnar i vår ska ansluta till
pedagogiken på skolan. Föreningen bestämmer vilken föreläsare som
bjuds in. En diskussion om föräldrars roll i läxläsningen följde. Per menar
att hjälpa sina barn med förförståelse inför nya arbetsområden har större
effekt än att hjälpa till med läxor. Det allra viktigaste man kan göra med
sina barn är att läsa tillsammans med och högt för sitt barn. Man bör även
visa att man läser själv.
 Föreningen efterfrågar den utlovade motprestationen för ljusrampen som
köptes in till skolan. Är det möjligt att ordna en musikal eller liknande på
Elevens val? Per vill inte pressa sin personal, men ska fråga om någon i
kollegiet är beredd att ta på sig den ganska stora uppgiften. Kanske kan
det bli av till våren. I väntan på det skulle Per tex vilja utnyttja
vintermörkret och projicera Wii-spelet Just dance på skolväggen och låta
barnen på fritidsklubben visa upp sina färdigheter.

4. Vi borde utnyttja klassrepresentanterna mer. Kanske är det lättare att få in
medlemsavgiften när informationen kommer från någon i klassen. Vi kanske ska
bjuda in klassrepresentanterna i arbetet. Vi fortsätter diskussionen vid senare
möten.
5. Fördelning av uppgifter inom styrelsen
 Cilla ansvarar för kontaktbladet och mailen.
 Stefan ansvarar för Facebook och hemsidan.
 För att bli mer tydliga på skolan lägger vi ut porträtt på alla i styrelsen på
hemsidan. Skicka bild till Michael.
 Vi skickar ut ett kontaktblad i pappersform nu i november så att vi kan få
med ett inbetalningskort.
 För att göra en insats för läslusten bland barn och föräldrar kommer Anna
att publicera korta boktips på Facebook.
6. Skidbytardagen
Påminnelse går ut den 13/11. Thomas, Anna, Caroline och Michael administrerar.
Thomas hämtar nyckel.
7. Föreläsning
Föreläsningen planeras till v 10. Förslag som kom upp var
Nattvandrarna/Fältassistenterna, barn på internet, barn och idrott. Även Per
kommer skicka förslag. Till nästa möte den 14/1 ska vi ha tagit fram konkreta
förslag.
8. Förslag från medlemmar
Inget
9. Övriga frågor
 Michael om ekonomin. Föreningen har problem med en räkning som
betalats dubbelt. Michael arbetar med det.
 Cilla ber alla meddela om de kommer eller ej när hon skickat ut kallelsen.
 För att få en komplett lista med kontaktuppgifter bör alla skicka sina
uppgifter i svar senaste kallelsen.
 Arbetsdagen bör ta mer form vid nästa möte. Skolan kommer med
önskemål, men vi måste fundera på hur dagen ska organiseras. Ska man
anmäla vad man kan bidra med? Ska man anmäla sig till olika arbetslag?
10. Kommande styrelsemöten
2015-01-14
2015-03-11
2015-04-15
2015-05-20
11. Mötet avslutas

