Protokoll styrelsemöte i Bromstensskolans föräldraförening 2015-11-26
Närvarande: Cilla Söderhäll, Jessica Moberg, Svetlana Machtchenko
Frånvarande: Michael Biberfeld, Thomas Bengtsson, Anna-Karin Maltais
1. Dagordningen godkändes
2. Jessica utsågs till sekreterare
3. Diskussion innan rektor Per Hansson ansluter till mötet
Mötet följde upp utfallet av insatsen med trafikvärdar som gjordes under två veckor i november.
Slutsatsen är att insatsen hade god effekt, trafikvärdarna upplevde att de förare man pratade
med hade förståelse och att de flesta var trevliga. Det faktum att trafikvärdarna hade västar och
fanns på plats flera dagar i rad hade stor påverkan. Dessvärre kunde konstateras att effekten var
kortlivad, bara någon dag efter insatsen sågs bilar parkera på vändplanen igen samt göra farliga
manövrar. Det krävs därför fler insatser med trafikvärdar för att nå ut med information och skapa
en säker trafiksituation vid skolan. Fokus är att få ordning på flödet i vändplanen då det är där de
flesta farliga situationer uppstår. Föräldraföreningen planerar ytterligare en insats med
trafikvärdar i början av vårterminen -16.
4. Diskussion med rektor Per Hansson
Skolan har inte gjort någon utvärdering av insatsen med trafikvärdar men Per tycker att försöket
var bra. Den stora gruppen av föräldrar tar till sig informationen och ändrar sitt beteende men det
finns alltid en mindre grupp som inte läser och lyssnar och som därmed fortsätter att parkera fel
och farligt. Frågan är hur vi når ut till dessa och om det är möjligt? Kanske kan vi ta en dialog med
polisen om att de kan stå vid vändplanen vid några tillfällen för att påvisa allvaret? Svetlana
föreslår att föräldraföreningen kan ta fram en skylt som påminner om att parkering inte är tillåten
och Per ger föräldraföreningen i uppdrag att undersöka hur en sådan skylt kan se ut och var den
skulle kunna sitta.
Skolan kommer att stödja elevrådet med 3000 kr och föräldraförenigen matchar med samma
belopp. Michael kontaktar skolan.
Tanken är att barnet ska få vara med och bestämma kring inköp, t e x har man köpt in bollar till de
fritids som hade utslitna och trasiga bollar. Att få ansvar för en egen budget och att tillsammans
komma fram till hur pengarna ska disponeras är en process som är både lärorik och viktig för
barnen.
5. Uppföljning skidbytardagen
Skidbytardagen söndagen den 8 november 10.00–12.00 med inlämning från 09.30 gick bra. Detta
år var det övervägande skridskor som lämnades in till försäljning. Dagen var inte riktigt lika
välbesökt som föregående år men är en aktivitet som föräldraföreningen vill fortsätta med.
Kanske spelade dagens dåliga väder in och/eller att hösten varit så mild och att och planeringen
kring vinteraktiviteter inte riktigt satt igång? Föregående år fanns även en klass på plats och sålde
fika vilket vore bra om någon klass tog den möjligheten igen nästa gång.
6. Bidrag till julpyssel
Per har ställt frågan om föräldraföreningen vill skjuta till pengar till julpyssel även i år.
Beslut: Föräldraföreningen beslutar att bidra till inköp av julpyssel med 10 kr/barn (skolan har 480
barn).

7. Föregående protokoll (2015-10-01)
Föräldraföreningen beslutade att köpa in biljardköer till Ubåten. Michael ordnar med detta.
Frågor från medlemmar
Inget
8. Övriga frågor
Inga övriga frågor
9.

Mötet avslutades

