DAGORDNING
för Styrelsemöte i Bromstens föräldraförening
Datum:15/5 2013 kl 19.00-21.00
Plats: Personalrummet på skolan
Närvarande; Anna Forsell, Stefan Hervén,
Michael Biberfeldt, Anastasia O’Reilly, Nikos
Tzelepis
1.

Dagordning godkänns

2.

Interndiskussion kring frågor till rektor Per Hansson:

a) * Punkter från diskussionen kring organisation på klassombudsträff;
Punkter som togs upp till diskussion under klassombudsträffen var; Sexåringarnas
(förskoleklassernas) förändringar till hösten 2013. Transporterna till och från skolan (
mellan Saltkråkan och Bromstensskolan ),dvs antal i personalen som går med barnen
mellan instanserna. - ingen skillnad från idag. Utvärdering av resultat senare- i slutet av
varje läsår görs alltid en utvärdering.

b) * Punkter från diskussionen kring föreningen
Föreningen önskar få ut information kring föreningen och träffar på så många sätt som
möjligt. En väg är nya informationstavlor som vi vill sätta upp på alla fritidshemmen.
Rektor Per Hansson sätter ok på detta på en gång.
En annan väg skulle kunna vara det nya systemet Carma som har tillgång till alla
föräldrars mail. Det bestäms att den information vi vill förmedla skall skickas till rektor
Per Hansson för vidare förmedling till alla föräldrar.
Föreningen har fått kritik för att man inte synliggjort sig på mailen tillräckligt bra. Vi tar
till oss detta och beslutar att alla mail ska besvaras med en bekräftelse.
Diskussion kring klassombudens roll i föreningen. Vad vill föreningen att klassombuden
skall ha för funktion? Ska klassombuden ha en tydligare roll som ansvariga för
kommunikationen mellan föreningen och föräldrarna? En tanke finns om att invitera
klassombuden till föreningsmötena men hur och när och om detta ska ske läggs på
framtiden.
c) * bjuda in till diskussion med rektorn kring brännande frågor

Anna Forsell har en tanke om att vi skulle kunna vara en brygga mellan
skolorganisationen och föräldrarna. Ett slags nätverkande som kopplar ihop skolledning
med föräldrarna på ett mer direkt sätt.

3. Frågar till och från rektor Per Hansson:
- Under andra halvtimmen av styrelsemötet träffar vi rektorn och ställer lite frågor utifrån
de frågeställningar som dök upp på klassombudsträffen.
- Det som diskuterades var; att fritids skulle integreras mer med skolverksamheten, som
det ser ut idag har de inte möjlighet att samplanera sin verksamhet mellan skoltid och
fritidstid.
- Ledningen vill eftersträva en starkare styrning kring elevgrupperna, mer samarbete
mellan klasser, arbete utifrån ett grupptänk och att det via detta skall/ kommer att finnas
fler tillgängliga lärare till samma årskurs. Alla skall kunna jobba med klasserna.
- Rektorn är öppen för diskussion/ kommunikation på hemsidan kring frågor som rör
organisationen med de oroliga föräldrar som finns. Han välkomnar alla berörda att höra av
sig.
4. Utvärdera klassombudsträffen
* Se under punkt 2;a,b, och c.
5. Förslag till Stadgar för föreningen
*Vi utgår från de gamla stadgarna men tycker inte riktigt att de stämmer med hur man
arbetar idag. Nytt förslag till hur man sitter i styrelsen, valberedning osv. Sia och Michael
tar på sig att se över befintliga stadgar och försöka ge förslag på nya senast till årsmötet i
augusti.
6.

Bidrag till skolan:

* Beslut taget om sponsring av musikutrustning; högtalare, vi sponsrar totalt med 10000
kr.
7.

Frågor från medlemmar:

*inga frågor
8.

Övriga frågor
* Det tas upp att vi har haft vissa svårigheter med moderniseringen av kassörskapet men
att det ser ut att lösa sig. Kommer överens med Nikos att han gör upp en lathund för
framtida kassörer, för att förenkla handhavandet vid överflyttar.
*Anna tar på sig att göra någon slags mall som vi lämnar till rektorn för att lättare kunna
nå ut till föräldrar.

*En fråga kom upp om vi skulle göra något roligt till skolavslutningen för eleverna, men
det lades för tillfället på is.
9.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 21/8- 2013. Kl. 19.00
10.

Mötet avslutas

Vid pennan:
Sia O’Reilly, sekreterare, BFF.
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