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Malmaskolans föräldraförenings styrelsemöte, protokoll

Datum: 14 januari 2016
Tid: 19:00-20:30
Närvarande: För styrelsen: Cecilia Coupland, Tove Frankow Crivellaro, Ulrika Gunnarsson, Märta 
Jensen, Mikaela Magnusson och Jenny Reimer  
Skolans representanter: Eva McCarthy-Öst och Eva Freiberg 
Plats: Malmaskolans personalrum 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Mikaela Magnusson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat, till 
mötets sekreterare valdes Jenny Reimer.  

2. Godkännande av föregående protokoll (151210)
Föregående mötesprotokoll gicks igenom, bilaga till Skolans punkt angående trafiken ska 
bifogas, protokollet kunde sedan godkännas. 

3. Skolans punkt 
Rektorn informerar om följande: 

• Trollkarlen som besökte skolan innan jul uppskattades mycket av elever och skolans 
personal. 

• Onsdagen den 13 januari hölls information för föräldrar angående valet till förskoleklass. Ca 
40 föräldrar kom, skolan hade inte skickat ut någon information i förväg, information om 
mötet fanns tillgänglig på bla Uppsala kommuns hemsida samt på Malmaskolans hemsida.  

• Viss oro har funnits bland föräldrar till elever i årskurs 6 då dessa ska ta sig till 
Eriksbergsskolan för hemkunskap samt viss språkundervisning. Skolan har nu skickat ut ett 
brev med information till dessa föräldrar om att skolan erbjuder en lots till de barn som 
önskar det.  

• Skolan tittar på möjligheterna att anställa en deltids-bibliotekarie.  
• Skolan lanserar en ny hemsida i början av 2016. Märta poängterar att MFF önskar ha en 

länk till MFFs hemsida på skolans hemsida.  
• Annons för tjänsten som skolsköterska finns nu ute på Arbetsförmedlingen och Uppsala 

kommun. Även en annons för att rekrytera en fritidspedagog då Börje Claesson går i 
pension finns ute.  

• Skolan, Eva och Pelle, jobbar på med planerna för simundervisning och det förslag som nu 
ligger är att eleverna i förskoleklass ska i halvklass gå tre för- eller eftermiddagar/vecka i tre 
veckor i maj och få undervisning på Gottsundabadet. Skolan kommer att behöva extra vuxna 
med vi dessa tillfällen och MFF lovar att jobba med att rekrytera dessa.   

• Skolans likabehandlingsteam har varit på information om KiVa, ett evidensbaserat 
antimobbningsprogram. Eva skulle gärna inför detta program på skolan. 

• Årets Karuselldag är planerad till den 25 maj. 
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• Skolan överväger alternativ till den ”vanliga” skolfotograferingen, MFF ska höra med 

klassföräldrar som i sin tur kan undersöka vad föräldrar tycker.  
• Skolan vill undersöka om föräldrar skulle kunna föreläsa för eleverna på årets Nobeldag och 

MFF lovar att höra sig för om detta, ta som punkt på infomöte med klassföräldrar 4 februari.  

4. Fortsättning - MFF:s planer för vt 2016 
- Hemsidan  

• Märta vill ha foto på styrelsemedlemmar som ska läggas upp på MFFs hemsida.  
• Datum för möten, föreläsningar samt Malmaskolans kväll ska läggas upp på 

hemsidan.  
• Kommande nyhetsbrev, vilket ska ut i januari, ska också läggas upp på hemsidan.  

- Temakväll/föreläsning, loppis och dyl. 
• Märtas förslag till föreläsare angående sociala medier hade flyttat och därför letar 

hon nu efter en ny kandidat för denna föreläsning.  
• Isabel hälsar att hon ska höra med Åke Pålshammar (universitetslektor psykologi) 

om vad han skulle kunna föreläsa om för oss och till vilken kostnad. 

- Rollbeskrivningar (ordförande, kassör, valberedning t.ex.) 
• De som ska skriva dessa uppmanas till att göra det.  

5. Övriga frågor
• Infomötet för klassföräldrar den 4 februari Tove Fall och Jenny ska sammanställa 

vad som behöver göras inför och under Malmaskolans kväll av de olika klasserna. 
Märta skriver ett mail med inbjudan till mötet med klassföräldrarna den 4/2 kl, en 
Doodle bifogas som Tove Fall ordnar. Mötet är till för att informera kring MFF och 
Malmaskolans kväll.  

o Mötets agenda bli som följer; Mikaela drar kort MFF syfte och vad vi gör, 
vilka visioner vi har, Ulrika presenterar budget och vad MFFs pengar 
används till/ska användas till - en dialog med deltagarna kring detta önskas, 
Tove Fall och Jenny sammanställer aktiviteterna som klasserna är 
involverade i under Malmaskolans kväll och presenterar detta för att få igång 
en diskussion/dialog kring årets kväll och utformandet av denna. 

o MFF ska fråga klassföräldrarna om de finns intresse att föreläsa för eleverna 
på årets Nobeldag, kanske klassföräldrarna kan höra sig för i sina klasser!? 

o MFF lyfter frågan om skolfotografering med klassföräldrarna 
o Vad ser klassföräldrarna att MFF skulle jobba med? 

6. Mötet avslutades
Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet. 
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Mikaela Magnusson       Jenny Reimer
Ordförande Tf. Sekreterare


