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Ma I mas kolans fö räld rafören i n gs styrelsem öte

Datum: 21 oktober 2014
Tid: kl. 18:15-19:45
Närvarande: IVikaela Magnusson, Tove Frankow Crivellaro, lsabel petrini, Ali lsbitrici,
Magnus Träff, Cecilia Coupland, Caroline Engvall, Karin Agren, Eva Freiberg, lngrid Ridde
Gustavson.
Plats. Malmaskolans personalrum

1. Mötets öppnande
ordförande Mikaela hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med förändringen att punkterna 7, 11 & 12 flyttades
upp till att behandlas efter punkten 5.

3' Kort presentation av styrelseledamöter och skolans representanter
Samtliga närvarande presenterade sig.

4. Föregående mötesprotokoll (årsmöte 2014 och konstituerande
styrelsemöte 20141
lnga synpunkter på protokoll från årsmötet eller det konstituerande mötet, vilka
där efter justerades

5. skolans punkt, inkl. kommunenkäten angående lärplattformen
Ny rektor är klar, Eva McCarthy-Öst, hon tillträder den 1:a december. Hon
kommer närmast från en rektorstjänst i Stockholm. Ridde och Eva kommer att
gå dubbelt under december.
Ridde bedömer att det är god arbetsro i skolan. Få röriga elever, hög
personaltäthet jämfört med andra skolor hon har erfarenhet ifrån.
2015 årsbudget är i dagsläget oklart, vilket inte är någon ovanlighet.
De kommer traditionsenligt fira FN-dagen den 24 oktober och julavslutning med
julklappsutdelning.
Skolan kommer att köpa in böcker till biblioteket for MFF's pengar (8000kr).
Nya rektorn kommer på nästa MFF-styrelsemöte.

MFF lyfter fram till skolan att det är ytterst olämpligt att lärare använder
argumentet att har du glömt gympapåsen i fyran så kommer det att påverka
betyget i 6:an. Ridde lovade att det inte skall upprepas.



6.

Mnlvns ro lnru s
ronÄLDRATÖnENING

Kommunenkät
Ridde informerade om att kommunens utbildningsdirektör, Birgitta pettersson
jobbar stenhårt med att förändra utbildningsorgalnisationen i kämmunen. ,,Ett

inriktningsmål för Uppsala kommun är att våronaostravare ska ha god
information och inblick om sina barns utveckling och behov av stöJ i skolan,,. En
upphandling av en lärplattform har startat i komhunen och i samband med detta
vill kommunen få svar på några frågor från skolan, elever och vårdnadshavare.
urr"s!q representera vårdnadshavarna på Malmaskolan och svarar på följande
vis på frågorna:

' Vad vill du veta om ditt barns skolarbete via en digital plattform?
Veckobrev. Lärplattformen får inte ta så mycket tid från läraren så att det
försämrar den pedagogiska verksamhetei far ebverna. vissa av
vårdnadshavarna i denna grupp ville överhuvudtaget inte ha en
lärplattform.

. Hur vill du följa vad ditt barn lär sig?
luP (individuell utvecktingspran) ville vissa se men inte alla.
lnformationen ska vara enker, kortfattad och användaruänlig.. När vill du kunna göra det?
Vet ei. Det ska inte förväntas att vårdnadshavare går in varje dag och
titta i lärplattformen.

Ordförande kommer att skicka in svaren till kommunen via en länk senast den
21 november.

Matsalsstök då åk 6 och förskoleklasserna äter
Punkten har tillkommit efter det att två foraldrar till barn i forskoleklass hade
upplevt att det är väldigt stökigt i matsalen när årskurs 6 äter utan lärare.
Eva och Ridde kände inte igen situationen, det skall alltid finnas lärare i

matsalen med eleverna, antingen att de äter tillsammans med eleverna eller
som matsalsvakt. skolan lovar att följa upp frågan ytterligare.
Som info: det är endast forskoleklasslärarna som har peåagogisklunch, lärare
från årskurs 1 och uppåt är inte subventionerade.
MFF lyfte även att barn från fritidsklubben som numera äter sitt mellanmål kl tre i

skolans matsal upplever att det inte är avtorkade bord när de kommer dit.
Skolan lovar att följa upp frågan.

Fritidsverksamheten
MFF skulle vilja se lite mer aktiviter på fritids, särskilt under loven, exempelvis
utflykt till Murkelparken, korvgrillning i Hågadalen/Stadsskogen eller besök på
Gottsundabiblioteket. Musikfritids lyftes fram som ett föredöme.
Skolan tar till sig frågan.

Elevens val
Punkten kommer av att elever upplever att det är orättvis fördelning, vissa får
populära aktiviteter flera gånger.
Ridde förklarade den tidigare och den rutinen som de använder sig av numera.
Tidigare var det klasslärarna som fördelade platserna. Sedan tre terminer
tillbaka är det Lillemor på expeditionen som föredelar platserna och säkerställer
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att det blir så rättvist det går att få. Den nya rutinen ger en mycket god
uppföljning.

Guldkantsansökningar
' Arskurs 6 har ans-okt om gurdkantsbidrag på 600kr/krass.' Arskurs 3 har ansökt om Z0Okr/klass tor"oåsor< på rvolutionsmuseet.. 500 kr till avtackningsgåva till gamla rektorn
Samtliga tre utgifter beviljades 

"u 
,ot"t.

Trafiksituationen kring skolan
En förälder har kontaktat kommunen för att få dem att' lgrbgttra färgmarkeringen på övergångstäilerpaiåiloact<svägen (där

Bjorkhagsvägen ansluter)
' Få fastighetsägare att klippa sina häggar i det aktuella området. Bredda trottoarerna idet aktuella omiåOet
Kommunen har svarat att de inte har.de.juridiska mojligheterna att kunna klippade aktuella häckarna utan vädjar tiil förär-dern att få bärnen att befastighetsägaren att klippa haöken.
Mötet beslutade atf.Mlr skalljobba för att fler barn skall gå till skolan, vilketleder till minskad biltrafik vid sliolan. Detta genom ,t.r.i"t till klassföräldrarna
och samtliga fÖräldrar på Malmaskolan. Deita kommer att ske i samband medinfo-bladets utskick. MFF skickar också en fråga iiii nioo" om skolan på någotsätt kan hjälpa till att få trottoarerna rojda och äer använda.

11. Hemsidan
Mötet beslutade att deltagarna skall inkomma med förslag på hur hemsidan skallnyttjas till nästa möte.

12. MFF-aktiviteter för att synas mer
Mötet diskuterad vikten av att synliggöra MFF. Ett forslag som mötet beslutade
om var att bjuda in föräldrar till föredrag om olika ämnen. oet första
föredragstillfället blir den 27 novemberbch är om stress - familjestress, hitta
strategier om hur den kan hanteras. Det kommer att hållas av isabel petrini.

13. övriga frågor
Mötet beslutade att lyfta frågan om hur skolan avser att utveckla 6-
årsverksamheten.

14. Mötet avslutas
ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet. i

Mikaela Magnusson Eva Freiberg
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