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Malmaskolans föräldraförenings styrelsemöte, protokoll

Datum: 12 maj 2016
Tid: 19:00-20:30
Närvarande: För styrelsen: Mikaela Magnusson, Jenny Reimer, Tove Frankow Crivellaro, Tove 
Fall, Isabella Petrini, Cecilia Coupland, Ali Isbitirici 
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 
Föregående mötesprotokoll fastställdes 

3. Skolans punkt 
Rektorn informerar om: 
• Budgeten är i balans (något överskott) men att man räknar med lite minus i höst då man 

ska ta in extra resurser i lågstadiet. 
• Organisation är färdig och fastställd (bilaga 1) 
• Idrottslärare ännu inte fastställd 
• Skolan skall målas om.Vidare har det eskats pengar för att åtgärda ventilationen och 

golvbyte kommer att ske under höstterminen. 
• Behöver strama upp hur närvaro tider på fritids anges då det i nuläget är väldigt svårt att 

planera verksamheten. 
• Läslyftet skall starta till hösten, 1 lärare/årskurs 
• Elevens val kommer att förändras, kommer inte att bli heldagar framöver utan mer 

regelbunden fördjupning i ämnena. 
• Det kommer att bli mer motion på schemat, har diskuterats att införa 10 minuters motion 

på morgonen.  
• Eva tar kontakt med kontaktpersonen på kommunen för att fråga hur frågan om 

trafiksituationen runt skolan tas vidare. 

4. Simundervisningen

• Några pappor saknades för att kunna hjälpa till i pojkarna omklädningsrum under 
simundervisningsvecka 2. 

5. Malmaskolans kväll
• Praktisk planering inför Malmaskolans kväll gicks igenom. 
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7. Ekonomi 
• Mötet beslutade att åk 6 medges bidrag motsvarande ”Lilla paketet” på Gröna Lund till 

samtliga elever som ska med på resan. Totala summan 13200 kr.
• Ekonomin är bra, färre utlägg än budgeterat.

9. Övriga frågor 
• Information om forskningsprojekt skickas via mail ut till föräldrarna tillsammans med 

Malmaskolans kväll tackbrev. 

10.Mötet avslutades
Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet. 

Mikaela Magnusson       Cecilia Coupland
Ordförande Sekreterare


