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Malmaskolans föräldraförenings styrelsemöte  

 
Datum: 17 november 2015 
Tid: kl. 19:00-21:00 
Närvarande: För styrelsen: Mikaela Magnusson, Tove Frankow Crivellaro, Magnus Träff, Ulrika 

Gunnarsson, Märta Jensen, Tove Fall, Jenny Reimer,  

Skolans representanter: Eva McCarthy-Öst, Eva Freiberg 

Plats: Malmaskolans personalrum 

 

 
1. Mötets öppnande  

Ordförande Mikaela hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

 
2. Godkännande av föregående 

Föregående mötesprotokoll godkändes 

 
 

3. Skolans punkt  
Rektorn informerade om att: 

 Firandet av FN-dagen gick väldigt rolig. Eleverna genomförde 1306var runt skolan, ca 3 

varv/elev 

 Skolan har deltagit i invigningen av skivlingsparken. 

 Skolan kommer att ha flera lärarpraktikanter i skolan den närmsta tiden 

 Personalen har fått en information av socialtjänsten 

 Skolan jobbar med formativ bedömning vilket innebär att eventuellt förändra 

undervisningen i klassrummet för att anpassa pedagogiken för både individen och gruppen. 

De utformar en form av checklista som skall användas av lärarna. 

 De jobbar med att lära eleverna hur de skall lösa/hantera konflikter utan vuxen närvaro, en 

del av värdegrundsarbetet. 

 Rektorn kommer att gå ut med information i rektorsbrevet om händelser i Mörkelparken. 

 Malmaskolans 50årsfirande, eventuellt kommer lärarna att arrangera det själva utan 

inblandning från MFF 

 Nationella prov kommer att genoföras i åk 6. 

 Skolanspersonal deltar i närverksmöten för skolpersonal. 

 De genomför gemensamma bedömningar med Hågadalsskolan och Bergaskolan. 

 Lärarna uppskattade att MFF informerade på personalmötet. 

 

 På frågan till lärarna vad de vill ha hjälp med från Malmaskolansföräldrarförening har följande 

inkommit. Se bilaga 

 

  

Förslag till skolan från MFF: 

Skapa en rutin för att säkerställa att skolans lekmateriel (bollar, spadar, mm) kommer in innan sista 

eleven går hem.  
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4. Trafiksäkerhet kring skolan 

Kommunens representant Kristina Stavlind besökte skolan och genomförde en ”på plats 

besiktning”. Vid besöket fanns representanter från Malmaskolan och MFF med. Kommunens 

utredning lämnade mycket övrigt att önska. Det fanns gator nämnda i utredningen som inte finns i 

Norby, ett tecken på att konsultfirman har begagnat sig av klipp och klistra… 

Kommunens inställning var mycket negativ till att förändra gatumiljön runt skolan. Endast några få 

saker kommer att förbättras, t.ex. flytta övergångsstället på Tallbacksvägen så att barnen inte 

behöver gå över Björkhagsvägen. 

Nytt möte med kommunens representant kommer att genomföras den 9 december. Ulrika från MFF 

kommer att närvara. 

 

 
5. Skolbibliotek 

MFF upplyser skolan (och uppmanar skolan att utnyttja) det avtal som kommunen har med 

biblioteken. Skolan har undersökt möjligheten till ett närmare samarbete med Valsätraskolan i 

biblioteksfrågan. 

 

 

6. Simundervisning i skolan 
Det finns fortfarande några elever åk 6 och 5 osm inte har nått upp till kunskapskravet i läroplanen. 

Skolan jobbar vidare med att hitta en lösning för simundervisningen De vill hitta en lösningen där 

inte bara åk 5 och 6 omfattas av undervisningen utan alla årskullar.  

 
7. Guldkantsansökningar 

Skolan återkommer med förslag om alternativ till de traditionella julklapparna. 

Beslut: 

 MFF beslutade att I första hand sponsra företrädesvis författarbesök. Behövs det så kommer 

det fortsättningsvis vara möjligt att ansöka om bidrag till fysiska böcker. 

 

8. Övriga frågor 
 

MFF utskick (informationsbladet) hade en 50% framgång, informationsansvarig kommer att 

”puffa” klassföräldrarna om informationsbladet. 

 
9. Mötet avslutades 

 
Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet. 

 
 

 
 
 
 
 

Mikaela Magnusson          Magnus Träff 

Ordförande     Sekreterare 

 
 


