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Malmaskolans föräldraförenings styrelsemöte, protokoll 
 
Datum: 17 mars 2016 
Tid: 19:00-20:30 
Närvarande: För styrelsen: Ulrika Gunnarsson, Mikaela Magnusson, Jenny Reimer, Ali Isbitirici, 

Tove Frankow Crivellaro Tove Fall, Tove 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 fastställdes efter uppdateringana var gjorda. 

 
3. Skolans punkt  

Rektorn informerar om följande: 

 Rektorn vill gärna ha en dialog med föräldrarna om utvecklingsområden för 

Malmaskolan 

 R. vill ha det som en stående punkt på mötesagendan med MFF 

 På frågan från MFF om vad skolan anser om skolkatalog och porträttfoton är att de ser 

gärna att katalogen blir kvar men inte porträttfotona. 

 15st elever kommer att flytta i och med åk 6. 

 Malmaskolan har just nu 381 elever 

 Skolan har haft matråd, eleverna har många goda förslag på rätter. Skolan kommer att 

skicka ut protokollet från mötet. 

 Skolan har inte fastställt organisationen för nästa läsår. 

 Regeringens lärarsatsning är på gång, exakt hur det kommer att slå för Malmaskolan är 

inte klart. 

 Skolans antimobbningsteam har varit på Valsätra skolan och fått en genomgång hur de 

har arbetar med antimobbning.’ 

 Det är stort tryck på Malmaskolans lägre årskurser vad det gäller elev ansökningar. 

 Förskoleklasslärarna kommer att anslå listor som föräldrarna kan sätta upp sig på för att 

stötta vid simundervisningen. 

 Skolan ser inga problem att flytta på Malmaskolanskväll till onsdagen den 18/5. 

 Malmaskolan kommer att fira sitt femtio-årsjubileum den 7 september. 

 

Information till Malmaskolan från MFF 

 Påminner skolan om att sprida informationen om Åke Pålshammars föreläsning 

 MFF uppmanar lärarna att söka bidrag från MFF för skolaktiviteter. 

 

4. Malmaskolans kväll   
Alla klasser har angivit vilken aktivitet de kommer att ha. 
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Näckrosen 
A2 Fiskdamm, popcorn    

Solrosen  Försäljning av plantor    

1A Sälja hembakt    

1B Brödförsäljning    

2A Café    

2B Frågat 17 mars    

3A 3-kamp    

3B 3-/5-kamp tillsammans med 3A?    

4A Bok- och spelloppis, (basket, om ingen annan tar det)    

4B Bok- och spelloppis    

5A Sport- och fritidsloppis och tipspromenad    

5B Sport- och fritidsloppis och tipspromenad    

6A Hamburgare    

6B Hamburgare    

 

 

 Nästa möte med klassföräldrarna inför MSK är den 14 april. 

 Jenny kollar vad det kostar att trycka upp T-shirt till alla styrelsemedlemmar. Detta för att 

styrelsen skall synas ordentligt under MSK. T-shirtarna kommer att ärvas över till nästa 

styrelse. 

 Tove F tar fram en karta över alla aktiviteter som skall anslås på lämpliga ställen under 

MSK. 

 Tove F ordnar med laminerade skyltar för respektive klass. 

 

 
5. Ekonomi, inkl ”Guldkantsansökningar” 

 Tre ansökningar hade inkommit 

 Ansökan om bidrag för att kunna åka till Bandyhjärtats miniallsvenska matcher i 

Stockholm. Sökt bidrag 2000kr. Styrelsens beslutade om att bevilja 2000 kr för sökt 

ändamål. 

 Ansökan från Åk 3 för  bussen när de skall på ”Upplandsresa”. Sökt bidrag 6200kr. 

Styrelsens beslutade om att bevilja 6200 kr för sökt ändamål. 

 Ansökan från Åk 6 om bidrag till Stockholmsresan. Sökt bidrag (olika alternativ) 6400-

7995kr och kostnaden för en guidad tur på livrustkammaren  plus kostnaden för inträde 

till Gröna lund och åkband ( för vilket kostnaderna  inte var specificerade i ansökan)  

Styrelsens yttrande:  åk 6 har 8000kr i resebidrag att söka plus 1000 kr i klassbidrag för 

respektive klass att söka. Styrelsens beslutade om åk 6 får 10000kr totalt för sin 

Stockholmsresa.  

 

 

 
6. Föreläsningen Åke Pålshammar, 7 april 

 Mikaela kommer att introducera Åke då Isabel inte kommer att kunna vara på plats när 

föreläsningen börjar. 

 Alla i styrelsen uppmanas att sprida information så att föreläsningen blir välbesökt.  
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7. Simning förskoleklass 

 Se under skolanspunkt 

8. Trafiken 

 Ulrika kommer efter mötet att lägga informationslappar i brevlådorna till de som har 

trottoarer längs Björkhagsvägen och Tallbacksvägen (närmast skolan) med en 

uppmaning om att röja bort häckar och snö. 

 
9. Hemsidan 

 De som inte har skickat in bild på sig självaför hemsidan uppmanas att göra det!  

 

10. Övriga frågor 

 Utveckilngsområden diskuterades och mötet kom fram till att förslag att ta upp med 

skolan är –fritidsverksamheten. 

 

 
11. Mötet avslutades 

Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet. 

 
 

 
 
 
 
 
Mikaela Magnusson          Magnus Träff 

Ordförande     Sekreterare 


