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Malmaskolans föräldraförenings styrelsemöte, protokoll
Datum: 18 februari 2016
Tid: 19:00-20:30
Närvarande: För styrelsen: Ulrika Gunnarsson, Märta Jensen, Mikaela Magnusson och Jenny
Reimer, Ali Isbitirici, Magnus Träff
Skolans representanter: Eva McCarthy-Öst och Eva Freiberg
Plats: Malmaskolans personalrum

1. Mötets öppnande
Ordförande Mikaela Magnusson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av föregående protokoll (160116)
Föregående mötesprotokoll gicks igenom, bilaga till Skolans punkt angående trafiken ska
bifogas, protokollet kunde sedan godkännas.
3. Skolans punkt
Rektorn informerar om följande:
 Nytt rektorsbrev är utskickat
 Karuselldagen genomförs den 26/5
 Väldigt stolt över eleverna i ”vi i femman” och ”Bandy 5:an”.
 Just nu har Malmaskolan 325 elever.
 Elevhälsoteamet möts varje vecka för att gå igenom skolans elever och genom det fånga
upp elever som har särskilda behov snabbt.
 Skolan inväntar resultatet från skolvalet innan de fastställer organisationen för nästa
läsår.
 Malmaskolan söker personal till kurator, skolsyste och fritidspedagog.
 Vecka 20 till 22 är det simundervisning för förskoleklass.
 Uppsla kommun sjösätter ett nytt verktyg för att kommunicera med föräldrarna.
 Rektorn lyfter fram att alla föräldrar är hjärtligt välkomna att äta lunch med sina barn i
skolans matsal när de vill.
Frågor och information till Malmaskolan från MFF
 MFF uppmanar lärarna att söka bidrag från MFF för skolaktiviteter.
 MFF frågade rektor om skolkatalogen och elevfotona var ett krav? (hög kostnad för de
enskilda korten).
 Eleverna upplevde Nobeldagen mycket positiv.
 Isabel lånar ut en bok till skolan –Om att komma från kriget.
4. Malmaskolanskväll
 Nytt förslag på datum 18/5.
 Det nya datumet remissas på mail till de som inte var med på mötet.
.
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5. Föreläsningen Åke Pålshammar, 7 april
 Isabel tar fram en poster om föreläsnigen och anslår den på varje klassrums dörr på
skolan.
 MFF (Mikaela) skall ställa frågan till rektorn om hon kan ta upp det i sin information till
föräldrarna. Dessutom informera om att lärarna är välkomna på föreläsningen.
 MFF frågar åk 6 om de vill sälja kaffe under föreläsningen.
6. Hemsidan
 Inget avhandlades pga tidsbrist.
7. Övriga frågor
 Ulrika går ut med ”Trafikbrevet” efter sportlovet.

6. Mötet avslutades
Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.
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