M ALMASKOLANS
FÖRÄLDRAFÖRENING

Malmaskolans föräldraförenings styrelsemöte, protokoll
Datum: 10 december 2015
Tid: 19:00-20:30
Närvarande: För styrelsen: Cecilia Coupland, Tove Frankow Crivellaro, Ulrika Gunnarsson, Märta
Jensen, Isabel Petrini, Jenny Reimer
Skolans representanter: Eva McCarthy-Öst, Eva Freiberg, Ali Isbitirici
Plats: Malmaskolans personalrum

1. Mötets öppnande
Vice ordförande Cecilia Coupland hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat, till
mötets sekreterare valdes Jenny Reimer.
2. Godkännande av föregående protokoll (151117)
Föregående mötesprotokoll gicks snabbt igenom och godkändes.
3. Skolans punkt
Rektorn informerar om följande:
• Skolans personal uppskattar MFFs initiativ att hyra in en trollkarl som julklapp i år och
samtliga klasser kommer att gå och se föreställningen. Skolan kommer att inhandla
julklappar med hjälp av "idrottsbidraget" och en tomte kommer att besöka klasserna.
• Båda klasserna i årskurs 5 är med i ”Vi i femman” och P4 Uppland har varit på skolan för att
intervjua barn om detta.
• Luciafirande för förskoleklasserna är den 11 december och då är föräldrar, syskon och övrig
familj välkomna. Vid Luciafiranden som årskurs 5 står för så är föräldrar till barnen i just
årskurs 5 välkomna att titta, detta firande går av stapeln måndagen den 14 december.
• Angående trafiksäkerhetsutredningen för miljön runt skolan så har ytterligare ett möte hållits
med representanter från Uppsala kommun, Malmaskolans personal samt representanter från
MFF. Se anteckningar från detta möte bifogat nedan. Det beslutades att övergångsstället på
Tallbacksvägen kommer att flyttas för att underlätta trafiksituationen, det finns dock i
dagsläget ingen rimlig uppskattning om när detta kan ske.
• Höstterminens skolavslutning är måndagen den 21:e december, det blir samling ute 8:30
med tal och sång för att sedan återgå till respektive klassrum, personal som inte har
klassansvar kommer att grilla korv som det bjuds på till lunch.
• UNT kontaktade rektor angående hur skolan hanterar föräldrars gåvor till skolpersonalen i
samband med terminsavslutningar. Det finns inga direktiv kring detta från skolans håll och
MFF tar heller inte ställning i denna fråga. Den enade bilden från mötesdeltagarna är dock
att klassföräldrar samlar in och gör klass-gemensamma inköp.
• ”Mattelyftet” för lärare fortsätter även nästa år och både lärare och elever har uppskattat
effekterna som hittills kommit av denna satsning. Även ett ”Läslyft” är på gång, rektor
återkommer med mer information kring detta framöver.
• Arbetet med formativ bedömning och sammanställningen av en checklista för detta pågår.
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Skolan lanserar en ny hemsida i början av 2016. Märta poängterar att MFF önskar ha en
länk till MFFs hemsida på skolans hemsida.
Jeanette Skinrasson, skolans skolsköterska kommer att sluta, hon har 3 månaders
uppsägningstid. En ny skolsköterska ska rekryteras.
Skolans 50-års jubileum kommer med stor sannolikhet att gå av stapeln en kväll i september
2016.
Rektor undrar om datum finns för Malmaskolans kväll, styrelsen ber om att få återkomma
med detta.
Den internt utlysta deltids-rektorstjänsten har tilldelats Helena Wolrath, och hon ska primärt
fokusera på arbetsmiljö- och IT-frågor. Detta uppdrag ska inte påverka hennes
klassföreståndarskap för klass 5A.

4. Skolans förebyggande arbete mot mobbning
Skolan har fått veta att det förekommit maktlekar mm i årskurs 5, brev kring detta ska ha
gått hem till samtliga föräldrar till elever i årskurs 5. Enskilda samtal har hållits med
inblandade elever. Skolan reviderar sin plan för diskriminering och värdegrunder. På nytt
kommer skolans trivselregler att skickas hem till föräldrar till samtliga elever på skolan för
att sedan skrivas på och lämnas in. Mötet diskuterade hur kan skolan förebygga att det
uppkommer liknande situationer och mobbning? Hur kan MFF bidra för att motverka
uppkomst av denna sorts problematik? Planera in föreläsning kring t.ex. sociala medier,
informera klassföräldrar om att detta borde vara en stående punkt på klassmötesagendorna?!
• För information; Mobiltelefoner ska inte användas under skoldagen.
5. Uppföljning av trafiksäkerhet kring skolan
Se Skolans punkt.
6. Julklapp 2015: trollkarl till skolan
Isabel kommer att möta trollkarlen på morgonen den 15/12 och hjälpa honom att komma på
plats. Isabel kommer också köpa in lunch samt mellanmål till honom.
7. Möten under vt 2016
Vårens möten i MFF styrelse beslutades att bli: 14/1, 18/2, 17/3, 14/4, 12/5 samt 18/8,
mötestiderna är 19-21:30.
8. Planer för vt 2016
• Den 4/2 kl. 19-20 så blir det informationsträff för klassföräldrar om MFF samt kort info om
Malmaskolans kväll. Inför detta möte är det viktigt att vi ber klassföräldrarna bekräfta vilka
som kommer.
• Den 14/4 kl. 18-19 blir det möte med MFF och klassföräldrarna för att planera
Malmaskolans kväll.
• Malmaskolans kväll planers till den torsdagen den 19/5 med torsdagen 12/5 som
reservdatum.
• Föreläsningar kring neuropsykiatriska sjukdomar samt sociala medier/internet ska planeras
in under våren och den 11/2 samt 17/3 är datumförslag för dessa föreläsningar. Isabel ska
kolla med sina kontakter kring en föreläsning om neuropsykiatriska sjukdomar och Märta
ska undersöka möjligheterna kring en föreläsning angående sociala medier.
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9. Guldkantsansökningar
• Ansökan om pengar för årskurs 5 resa till Gottsundabadet för entréavgift samt inköp av
glass, styrelsen beviljade den ansökta summa på 2790 kr.
• Fyra klasser på lågstadiet ska åka på Allsångskonsert i februari och ansöker om pengar för
bussresan, styrelsen beviljar detta, summa 1390 kr.
• En klassförälder i årskurs 6 undrar om klassen kan få bidrag till Stockholms-resan i vår.
Ulrika informerar att de kan få 8000 kr. Vidare så undrar samma klassförälder om ytterligare
bidrag går att söka för annan aktivitet för samma klass. Ulrika informerar om att 1000 kr kan
sökas av läraren, från det s.k. klassbidraget.
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.
11. Mötet avslutades
Vice Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Cecilia Coupland
Vice Ordförande

Jenny Reimer
Tf. Sekreterare

