Protokoll Styrelsemöte i Bromstens föräldraförening
Datum: 21 augusti 2013 kl 19-21
Plats: Skolans personalrum
Närvarande: Anna Forsell, Stefan Hervén, Nikos Tzelepis, Sia O’Reilly, Rektor Per
Hansson ( del av mötet ).

1) Dagordning godkänns
2) Interndiskussion kring frågor till rektor Per Hansson
A) Bromstensskolan dag, skolans bidrag.
B) Planeringstid på morgonen, hur gör man om man är i behov av omsorg
från kl 08:00?
C) Har Saltkråkan uppmanat föräldrar att hämta sina barn klockan 15:00?
3) Diskussion kring frågor till Rektor Per Hansson:
A) Bromstensskolans dag sker tisdagen den 17/9 kl 17:00-19:00.
Föräldrarföreningen är ansvarig planering och samordningen av dagen.
Skolan hjälper till med
 värmning av pajer i skolköket
 bord att ställa ut på skolgården för försäljning av paj och fikabröd
 nya musikläraren kommer tillfrågas om hon hinner förbereda något i
musikväg tillsammans med klasserna
B) I och med den nya organisationen på skolan där fritidshemmen ska vara
en del av/förlängning av skolans arbete krävs att tid avsätts för planering.
Denna planeringstid är förlagd 08:00-09:00 och i möjligaste mån de dagar
då klassen har t.ex. slöjd eller gymnastik. För vissa klasser blir det
sovmorgon. Dock har skolan omsorgsplikt och omsorg kommer att finnas
för de elever som behöver vara på skolan 08:00. Rektor Per kommer att
informera med tydligt om detta i nästa email-utskick.
C) Per svarar att Saltkråkan har öppet till 17:30 och att han inte känner till att
föräldrar ombedes hämta sina barn kl 15:00. Frågan ska föras vidare till
Malin.
D) Informationen kring skolstarten var olika tydlig för olika klasser. Stefan
kommer att skicka email till Per med vad som kan göras tydligare inför
nästa terminsstart.
4) Föregående protokoll
A) Förslag fanns att sätta upp anslagstavlor på t.ex. fritidshemmen där vi kan
informera om vad föreningen gör. Styrelsen beslutade att inte sätta upp

några tavlor utan att istället använda samma informationskanal som skolan
i övrigt använder dvs email och hemsida.
B) Anna har reviderat stadgarna och kommer att maila ut förslag på nya
stadgar inför årsmötet.
5) Ny styrelse
Som det ser ut nu så kommer följande personer avgå ur styrelsen:
 Anna
 Nikos
 Sia
 Richard
De personer som sitter kvar är:



Stefan
Michael

Vi behöver gemensamt leta efter ersättare till flera poster i styrelsen.

6) Förslag till stadgar för föreningen
Anna mailar ut förslag på nya stadgar inför årsmötet.
7) Bidrag till skolan
Stefan har varit i kontakt med fritidshemmen innan sommaren och kommer att
presentera en sammanställd önskelista för den nya styrelsen.
8) Frågor från medlemmar.
 Föräldrar med barn på Saltkråkan har hört av sig till Anna då de
upplever att de ombeds hämta sina barn klockan 15:00. Frågan
vändes till Per som ska kontrollera saken.
9) Bromstensskolan dag
- Bromstensskolans dag sker tisdag den 17/9 kl 17:00-19:00
- http://ffbromsten.se är uppdaterad och har också en instruktion för vad
varje årskurs ska göra
- Föräldrarföreningen ansvarar för organisationen och genomförandet av
dagen
- Föräldrarföreningen kommer att delta på föräldrarmötena (den inledande
delen) och där informera om
o Vad föräldrarföreningen är och vad vi bidrar med
o Påminna om årsavgiften och hur man betalar (finns på hemsidan)
o Dela ut lappar med instruktioner om vad varje årskurs behöver göra
till Bromstensskolans dag. Lappen ges förslagsvis till

-

-

-

klassföreståndaren som sedan ger den till klassombuden (som väljs
på detta föräldrarmötei respektive klass)
o Göra reklam för styrelsearbetet och påtala att vi söker nya
medlemmar till styrelsen.
Anna kollar när F-klasserna har föräldrarmöte
Anna deltar när lågstadiet har möte 3/9 (och där också dela ut pajformar)
Stefan deltar när mellanstadiet har möte 5/9
Stefan ordnar årskursvisa instruktioner som delas ut på föräldrarmötet som
också ska innehålla en uppmaning att informera oss vem som är
klassombud för respektive klass.
Stefan och Rickard kollar upp vad som finns i vårt förråd och vad som
behöver köpas till Bromstenskolans dag vad gäller
o Tallrikar
o Assietter
o Bestick
o Glas
o Kaffemuggar
o Kaffe
o The
o Saft
o Läsk
o Korv (kyckling)
o Korvbröd
o Grillkol
o Tändvätska
o Ketchup
o Senap
o Servetter
Nikos ordnar växelkassa

10) Årsmöte
Årsmötet kommer att hållas måndag 30/9 kl 19:00-20:00 i matsalen
Årsberättelsen samt årsredovisningen presenteras.
11) Nästa styrelsemöte
Bestäms av nya styrelsen

