Bromstensskolans föräldraförening styrelsemöte 2014-03-19
Närvarande: Michael Biberfeldt, Cilla Söderhäll, Anna Schnelzer, rektor Per Hansson
(punkt 2)
1. Dagordningen godkändes
2. Frågor till rektor Per
a, Skolans nya ekonomiska situation, neddragningar väntar inför nästa läsår. Per
har inte fått några reaktioner från föräldrar efter artikeln i Mitt i Spånga. Några
barn har varit oroliga och personalen har försökt förklara för dessa. Per har inga
tydliga svar på vilka konsekvenser den minskade budgeten får. Men han menar
att föräldrar och barn troligen inte kommer märka någon skillnad, istället
kommer skolans personal få arbeta hårdare eftersom man sannolikt kommer
vara färre.
b, Toaletterna utanför matsalen beräknas renoveras på påsklovet vecka 16.
c, Trafikverket har lovat att på något sätt varna för lekande barn eller
skolverksamhet utanför Cervins väg 21. Exakt vad det innebär och när det
kommer ske bestämmer Trafikverket.
d, Föräldraföreningen har efterfrågat någon sorts introduktion för föräldrar om
den nutida matematikundervisningen, tex en föreläsning. Per funderar vidare
kring hur detta kan genomföras. Det är inte okomplicerat eftersom skolan ska ha
en utjämnande roll där barnens hemförhållanden inte ska spela någon roll. I
princip ska barnen klara av sina läxor själva.
Här följde en längre diskussion om Bromstensskolans deltagande i Stockholms
stads projekt ”Synligt lärande”. På skolan arbetar man mycket med forskaren
John Hatties teorier i boken Visible Learning (2009). Per kommer berätta mer om
detta i kommande rektorsbrev.
e, En av handdesinfektionsapparaterna i matsalen är trasig. Michael har tagit hem
den och försöker laga den. Per ser helst att barnen lär sig tvätta händerna med
tvål och vatten.
f, Tidpunkt för Bromstensskolans dag. Föräldraföreningen hade gärna velat flytta
dagen till slutet av vårterminen, men personalen på skolan anser att det blir
alldeles för stressigt. Alltså fortsätter vi att fira Bromstensskolan dag på hösten.
g, Föräldraföreningen undrar om det finns möjlighet att skänka pengar till skolan
för inköp till fritidshemmen från leverantörer som skolan har bra avtal med. Per
menar att det bör gå bra, men pengarna går in i skolans budget och föreningen
kan inte få någon exakt redovisning för sina pengar. Styrelsen tycker ändå att det
är en bättre lösning än att föreningen ska köpa dyrare och kanske sämre saker på
egen hand.
Denna punkt avslutades med en rundvandring i skolan då styrelsen fick se
skolans bibliotek och den nya scen/kulisser som byggts i ett tomt klassrum. Den
hoppas man kunna använda för framträdanden i matsalen.
3. Föregående protokoll
Föreläsningen med Magnus Blixt var en succé och mycket uppskattat av de som
var där.
4. Ändringar av stadgarna är nu genomförda enligt protokoll från medlemsmötet
2014-03-06.
5. Inköp till fritidshemmen

De flesta fritidshem har lämnat önskemål till föräldraföreningen. Vi beslutade om
inköp av nytt biljardbord till U-båten. Michael undersöker möjligheten att köpa
på Blocket.
Vi hade en diskussion om vad föreningen ska/vill bidra till. Helst vill vi bidra med
sådant som gör verklig skillnad, inte förbrukningsmaterial. Vi vill gärna bidra om
skolan beslutar att ha ett tema för hela skolan, tex julpysselmaterial till jul.
Scenen imponerade på styrelsen. Med enkla medel har man åstadkommit något
verkligt användbart och utvecklande. Kan föräldraföreningen möjligen bidra med
professionell ljussättning? Eftersom styrelsen inte var fulltalig beslutade vi att
fortsätta diskutera via mail efter mötet.
Vissa önskemål borde kunna tillgodoses genom att föräldrar tittar i sina förråd
och skänker sådant man inte längre använder. Vi diskuterade hur detta skulle
lösas i praktiken. Det måste vara bra och rätt saker, så att inte skolan eller
föreningen blir stående med en massa saker som ingen har användning för. Om vi
hittar rätt form borde vi kunna genomföra riktade insamlingar.
6. Styrelsen beslutar att ge skolan 5000 kr i bidrag till kulturverksamhet.
7. Innehållet i nästa Kontaktblad diskuterades. Mindre ändringar föreslogs.
Kontaktbladet går ut via Carma inom kort.
8. Inga frågor från medlemmar.
9. Inga övriga frågor.
10. Nästa styrelsemöte
Onsdag 21 maj 2014 kl 19.30-21.30. Rektor Per deltar.
11. Mötet avslutades.

