Styrelsemöte 2015-03-11
Bromstensskolans föräldraförening
Närvarande: Cilla Söderhäll (ordf), Stefan Hervén (sekr), Thomas Bengtsson, Caroline
Skaghammar, Anna-Karin Maltais
Ej närvarande: Michael Biberfeld, Anna Schnelzer Branteby
1. Dagordningen godkändes
2. Diskussion innan rektor Per Hansson ansluter till mötet
a) Arbetsdag. Email har skickats ut till samtliga föräldrar men än så länge har ingen
respons inkommit. Vi vill konkretisera arbetsdagen för att kunna locka dit föräldrar och
barn.
b) Återvinningsstation i klassrummen. Per har pratat med Cilla om
återvinningsstationer i klassrummen.
3. Diskussion med rektor Per Hansson
a) Arbetsdag.
Tillsammans med Per beslutades att skolans personal ska ansvara för de arbetsinsatser
som ska genomföras på skolgården och vi föräldrar bidrar med hjälpande insatser efter
förmåga och vilja. Micke, Tarmo, Christian och Rosalina kommer att sätta en lista på
saker som ska fixas under dagen. Några av dem kommer också finnas på plats under
arbetsdagen. Listan med saker att fixa ska vara klar innan föreläsningsdagen den 31/3
så vi kan marknadsföra fixardagen då.
Vi kommer att erbjuda en klass att sälja fika under dagen (först till kvarn).
Föräldraföreningen kommer att ordna någon form av barnaktivitet (kasta pil på
ballonger).
Cilla kommer att kontakta ovanstående arbetsgrupp och stämma av fixarlistan.
b) Trafiksituationen. Per är mycket bekymrad över trafiksituationen utanför skolan
och att det backas i korningen direkt utanför skolan. Han uppmanar samtliga föräldrar
att knacka på bilrutan och påpeka att det är farligt att backa när det går barn kring bilen.
Föreslå att de hellre tar vägen runt för att komma rättvända vid skolan.
c) Återvinningsstation. En lärare på skolan brinner mycket för källsortering. Hon har
satt upp källsorteringskärl i klassrummet som klassen sedan tömmer nere vid den stora
gröna återvinningsstationen. Detta initiativ vill Per stödja och att samtliga klasser ska få
liknande återvinningskärl.
BESLUT: Föräldraföreningen stöttar skolans satsning på källsortering genom att bidra
med 4800 kr.
d) Boden/lekar för barnen på skolgården. Vi undrade varför Boden inte är öppen på
rasterna och vilka aktiviteter som ordnas på rasterna. Per förklarade att det finns ett
stort initiativ med tre personer från fritis som ska skapa aktiviteter på skolgården. Dessa
har inte kommit igång riktigt ännu men bör få fart nu under våren. Per bad oss ha
tålamod i frågan.
e) Toalett i lekparken vid Cervinsväg. Vi har efterfrågat en enklare toalett i lekparken.
Det är förmodligen svårt att få till en installation men ev. en ”bajamaja”. Per ber
vaktmästare kolla med kommunen om detta.

f) Måltidslyftet. Caroline Skaghammar jobbar med Måltidslyftet som är ett initiativ från
Livsmedelsverket som syftar till att höja måltiden. Caroline har tagit fram en
matkalender för att göra maten och upplevelsen kring den roligare och intressantare.
Kanske skolan kan vara intresserad av detta? Per tyckte det var en utmärkt idé och bad
Caroline kontakta nya kökschefen Mason angående detta.
g) Solvalla. Travskolan på Solvalla har fritidsverksamhet som hämtar barnen vid skolan
och sedan låter barnen ta hand om shettlandsponnys. Föräldrarna får bekosta
verksamheten, dvs skolan står inte för detta. Per kommer att kontakta Solvalla för att se
om de vill sätta upp ett samarbete med dem och erbjuda barnen på Bromstensskolan
detta alternativ.
4. Föregående protokoll
Inga kommentarer
5. Föreläsningen 31/3
Schemat är nu spikat
18.15 kaffe/te och smörgås
18:30 medlemsmöte
19-20 föreläsning
Styrelsen samlas 17:30 för att förbereda mackor och lokal.
Vi gissar att max 50 personer kommer att komma (Per har bjudit in skolans personal)
Några saker att göra innan
Micke: Filmvisning för ev. medföljande barn
Cilla: Inköp av 9 baguetter
Stefan: Inköp av ost, kalkon, smör, grönsaker, mjölk, popcorn, festis
6. Interaktion med klassrepresentanter
Styrks från agendan då kommunikationen via Carma fungerar bra!
7. Frågor från medlemmar
Inga
8. Övriga frågor
Inga
9. Kommande styrelsemöten
Bromstensskolans personalrum 19.30-21.30
2015-04-15
2015-05-20
10. Mötet avslutas

