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Malmaskolans föräldraförenings styrelsemöte, protokoll 
 
Datum: 14 april 2016 
Tid: 19:00-20:30 
Närvarande: För styrelsen: Ulrika Gunnarsson, Mikaela Magnusson, Jenny Reimer, Ali Isbitirici, 

Tove Frankow Crivellaro  Isabela Petrini, 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 (160317) 

Föregående mötesprotokoll fastställdes efter uppdateringana var gjorda. 

 
3. Skolans punkt  

Rektorn informerar om följande: 

 Barnen har skrivit i kondeliansboken för Busch. 

 Pelle (gymnastikläraren) går i pension 9/9 

 Nya krav på bedömningsstöd har införts i åk 1. Detta för att säkerställa att eleven har nåt 

upp till kunskapsmålet. 

 Malmaskolan kommer att samarbeta med Valsätra skolan när det gäller åk 6’s spanska. 

Tyska och franska undervisning. 

 När det gäller hemskunskap samarbrbetar Malma med Eriksberg. 

 Ny skolsköterska; Pethra Norell. 

 Malmaskolan jobbar med AFS 215:4, organisation, delaktighet, motverkan av mobbing. 

 Förskoleklasserna är fulla 2 gånger 29 

 Nästa läsår blir det 44 stycken i åk 6. 

 

Information till Malmaskolan från MFF 

 Ett förslag från MFF är att Eriksbergsskolan och Malmaskolan tillsammans skapar en   

Matte/teknik inriktning som kan påbörjas redan på Malma och fortsätter i Eriksberg.. 

 Feedback från föreläsningen var mycket positiv. Önskemål om flera föreläsningar kom 

upp. 

 

4. Malmaskolans kväll   
 

 Är påspåret, ansvariga i MFF styrelse häll  innan styrelsemötet ett möte med 

klassföräldrarna . 

 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. 
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5. Ekonomi, inkl ”Guldkantsansökningar” 

 MFF har fått organisationsnummer för idel förening. 

 

 

 

6. Övriga frågor 

 Valberedning inför kommande årsmöte. Förslag är att skicka ut ett mail till alla föräldrar 

via klassföräldrarna. 

 Ordförande skickar ut ett förklarande mail angående simundervisningen. 

 

 
7. Mötet avslutades 

Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet. 

 
 

 
 
 
 
 
Mikaela Magnusson          Magnus Träff 

Ordförande     Sekreterare 


