Protokoll styrelsemöte i Bromstensskolans föräldraförening 2016-02-24
Närvarande: Cilla Söderhäll, Svetlana Machtchenko, Michael Biberfeld, Anna-Karin Maltais
Frånvarande: Jessica Moberg, Thomas Bengtsson
1. Dagordningen godkändes
Vi beslutade att diskutera punkt 5-8 innan rektor Per Hansson ansluter till mötet
2. Anna-Karin utsågs till sekreterare
3. Diskussion innan rektor Per Hansson ansluter till mötet
Då rektor Per Hansson inte kunde närvara vid förra mötet så beslutade vi att ta upp frågorna som
uppkom då.
a. Rektor Per Hansson har fått ett mail om att ”luften på Kajutan” luktar horribelt som är vb till
föräldraföreningens medlemmar. Fråga till Per hur man går vidare – ventilationskontroll?
b. För att ytterligare uppmärksamma trafiksituationen vid skolan så kom förslag upp om
föräldraföreningen kan fråga till Per om Polisen kan vara på plats någon morgon eller om
lärare och elever kan vara med och kontrollera parkering/ avsläpp utanför skolan.
c. Föräldraföreningen (Svetlana) har fått höra från föräldrar att det ibland är stökigt på Gröna
10:an vid hämtning. En observation är att personalen sitter med de lugna eleverna som
pysslar och att det upplevs som att barnen ofta är ensamma i de många små rummen på
Gröna 10:an.
Svetlana föreslog att det skulle kunna vara värdefullt att informera skolbarnen i
trafikregler/trafikvett kring skolan.
Fixardagen förra året var den 20 april och vi har gärna årets fixardag kring detta datum igen.
Michael meddelar att de nya biljardköerna till Ubåten nu är levererade. Micke meddelar att
aktuell kassa är 82 000kr (+ ca 2000 i handkassa) och att vi fått ca 29 nya medlemmar hittills
under detta läsår. Micke kommer själv att snickra ihop en ”gatupratare” och kommer att ordna
Swish som är direkt kopplat till BFF konto (fixas innan 10 mars).
4. Diskussion med rektor Per Hansson
a. Luften på Kajutan. Per informerar om att en ventilationskontroll utfördes i Kajutan våren
2013. Den kontrollen visade att luften var ok. Han informerade också om att toaletterna
utanför Kajutan städas 3 ggr/dag. En diskussion uppstod om att många tycker att toaletterna
inte är fräscha. Per ska ta upp frågan med sitt arbetslag. Per tycker att föräldrar som inte är
nöjda med toaletterna ska ta upp detta med sitt barns klasslärare.
b. Trafiksituationen. Per håller med om att det vore värdefullt om polisen kan närvara någon
morgon vid lämningstid. Per frågar polisen (men är inte så optimistisk att de har tid). Per
tycker även att det vore positivt att informera skolbarnen och tror att detta görs bäst av
klasslärarna. Per undersöker intresse och möjliga former för detta i sin ledningsgrupp. Per
tycker det vore bra om föräldraföreningen kan ordna trafikvakter vid 4 tillfällen per år som en
återkommande aktivitet. Förslag på tillfällen är efter sommarlov, höstlov, jullov och påsklov.
c. Hur kan man få bättre vuxenkoll på Gröna 10:an? Per säger att om föräldrar hör av sig till oss

med synpunkter som denna är det bäst att vi ber föräldern att kontakta skolans personal
direkt. Helst ska föräldern kontakta den person frågan gäller men om detta ej fungerar kan
man kontakta Per eller någon annan i ledningen direkt.
Fixardagen. Per vill gärna att fixardagen blir tradition. Per ska undersöka intresse hos sin personal,
be om förslag på aktiviteter och hitta rätt färg för utomhusmåleri. BFF bör ha en plan för hur vi
hanterar barnen som är med på fixardagen. Tex. ha en specifik barnaktivitet och/eller informera
föräldrarna om vad barnen kan/får göra. Förslag på datum är 23 eller 24 april.
Föreläsningen. Cilla skickar Niclas kontaktuppgifter till Per. Per diskuterar utrustning (högtalare,
mygga m.m.) direkt med Niclas. Per har bjudit in sin personal till mötet och meddelar Cilla hur
många som kommer.
5. Föreläsning
Jessica har bokat Niclas Ottosson som (10 mars) kommer att förläsa om nätmobbning och etik på
nätet. Fika kommer att serveras kl 18.15 och föreläsningen startar 18.30. Micke kommer finnas på
plats 17.30 och Cilla handlar popcorn och dricka till barnen samt fika till vuxna om det behövs.
Cilla skickar ut info från BFF där vi informerar om föreläsningen samt erbjuder en klass att sälja
fika (och behålla förtjänsten). Micke, Cilla, Svetlana och Jessica kommer den 10 mars (Anna-Karin
osäker).
6. Föregående protokoll (2015-01-26)
Inga kommentarer.
7. Frågor från medlemmar
Inga frågor har inkommit
8. Övriga frågor
Inga.
9. Mötet avslutades

Nästa möte: 16-04-07

