Styrelsemöte 2015-01-14
Bromstensskolans föräldraförening
Närvarande: Cilla Söderhäll (ordf), Stefan Hervén, Thomas Bengtsson, Michael Biberfeld,
Anna Schnelzer (sekr)
Ej närvarande: Anna-Karin Maltais, Caroline Skaghammar

1. Dagordningen godkändes med tillägg på punkt 2 och 3.
2. Diskussion innan rektor Per Hansson ansluter till mötet
a) Arbetsdag. Vi behöver bli konkreta vad gäller datum och innehåll. Vi önskar att förslag
på åtgärder i första hand ska komma från elever och personal, i andra hand från rektorn.
När vi har fått in förslag gör styrelsen en bedömning av vad som är rimligt och hur detta
ska prioriteras. Vi har förhoppningar om att professionella hantverkare bland
föräldrarna ska ställa upp, men vi funderar även på hur dessa ska kunna samarbeta med
”glada amatörer”. Vad är rimligt att hinna på en dag? Hur ska vi organisera dagen?
Per har föreslagit klättervägg längs med bandyplanen. Vi undrar om denna skulle
användas av alla barn, eller främst av pojkarna.
b) Personalomsättningen på skolan. Styrelsen är bekymrad över att så många lämnar
skolan.
c) Vad menade Per med ”hårdare tag för studiero” i sitt senaste månadsbrev?
d) Julpyssel. Vad gick pengarna till?
e) Toalett vid Saltkråkan. Uppföljning.
3. Diskussion med rektor Per Hansson
a) Arbetsdag. Preliminärt datum för arbetsdagen bestämdes till lördagen den 18 april kl
10-15. Vi vill göra arbetsdagen till en tradition på våren, likt Bromstensskolans dag på
hösten. Diskussion följde om vad som ska göras på arbetsdagen. Per förespråkade
klättervägg längs med bandyplanen. Styrelsen ifrågasätter om skolan skulle arbeta så
aktivt med denna att alla skulle känna sig välkomna att använda den. Skulle det bli de
”tuffa killarnas” vägg? Styrelsen vill helst se att förslag och önskemål kommer från
elever och personal. Per tar med sig frågan till elevrådet och återkommer till Cilla om ett
par veckor.
b) Personalomsättningen. Styrelsen framför sin oro över att många pedagoger och
annan personal slutat på skolan. Per håller med om att personalomsättningen har varit
hög. När han tillträdde för två år sedan fanns det 70 tjänster på skolan. Det har dragits
ner till 65. Av den ursprungliga personalen finns idag bara 27 personer kvar. Anställda
slutar av olika skäl. Att det sker stora förändringar på skolan är ett skäl. Per kan inte
kommentera enskilda fall. Han menar att även om det är tråkigt att mista en del duktiga
och viktiga personer så är det en fördel att kunna anställa personal som delar hans
visioner.
c) Hårdare tag för studiero. Per berättar att skolan ska arbeta mer aktivt med studieron
på lektionerna. Det finns en ansvarstrappa för lärarna och en konsekvenstrappa för
eleverna. Man kan läsa om detta på hemsidan. Man ska även arbeta för att det ska bli
lugnare på rasterna inomhus, tex när eleverna är på väg ut på rast. Konsekvensen för en
elev som väsnas för mycket trots tillsägelser kan bli att hen får gå ut sist och därmed går

miste om en del av rasten. Skolan ska även arbeta med bättre rastverksamhet. Två nya
fritidsledare börjar på Mattisborgen i januari. De kommer tillsammans med Laura på
Mattisborgen att leda arbetet med att utveckla rasterna.
d) Julpyssel. Pengarna gick till material till julpyssel utan att Per kan precisera närmare.
Till senare tillfällen önskar styrelsen tydligare redovisning av vad pengarna gått till och
gärna bilder. Vi vill kunna visa våra medlemmar.
e) Toalett vid Saltkråkan. Se bakgrund i tidigare protokoll. Per har glömt denna fråga
och återkommer vid nästa möte.
4. Föregående protokoll (2014-11-12)
Beslut: Föreningen bidrar med 3.058 kr till julpyssel. Pengarna är utbetalda.
Boktipsen på Facebook är uppskattade. Anna fortsätter då och då.
Beslut: Vi köper in ny matta till biljardbordet på Ubåten.
5. Skidbytardagen
Vi måste göra mer reklam till nästa gång. Gärna affisch eller liknande nere vid vägen ett
par veckor innan.
6. Föreläsning
Föreläsningen får vara max 1,5 h och kosta ca 5.000 kr.
Vi har bra förslag, men de är för dyra. Cilla försöker förhandla om priset.
7. Interaktion med klassrepresentanter
Klassrepresentanterna är viktiga till Bromstensskolans dag, men behövs inte resten av
året. I fortsättningen ber vi varje klass utse en representant som kommer på föreningens
informationsmöte och samordnar klassens arbete.
8. Frågor från medlemmar
Inga
9. Övriga frågor
För att ändringarna i stadgarna ska bli giltiga krävs ett extra medlemsmöte. Detta hålls i
samband med föreläsningen v 10 eller 11.
10. Kommande styrelsemöten i Bromstensskolans personalrum 19.30-21.30
2015-03-11
2015-05-15
2015-05-20

