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Malmaskolans föräldraförenings styrelsemöte, protokoll 
 
Datum: 2 maj 2016 
Tid: 19:00-20:30 
Närvarande: För styrelsen: Mikaela Magnusson, Jenny Reimer,  Tove Frankow Crivellaro  Tove 

Fall, Isabella Petrini, Cecilia Coupland, 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  

Föregående mötesprotokoll var inte klart, det kommer att fastställas senare. 

 
3. Skolans punkt  

Rektorn inledde med att tack för det engagemang som föräldrar har lagt ner på att stötta 

förskoleklassernas simundervisning och Malmaskolanskväll. 

Rektorn informerar om: 

 Att de har genomfört karuselldagen, allaktivitetsdagen, där blev resultatet i 

fotbollsmatchen mellan åk 6 och lärare 2-2. 

 Just nu 374 elever på skolan. 

 Ekonomi för skolan pekar på att den kommer att gå back, detta pga förre elever ån tänkt. 

 Till år 6 är det 37 elever.  

 Skolan söker fortfarande en fritidspedagog och en kurator. 

 De jobbar förfullt med att lägga schemat för nästa läsår. De strävar efter att få flera 

vuxna ute på skolgården under rasterna.  

 Åk 4, 5 och 6 kommer att få en matematiktimme extra per vecka, den timmen kommer 

utöver den tid som de har nu vilket innebär att eleverna får längre dagar och mera matte 

undervisning . 

 Skolan är nu helt ommålad. 

 Det har gnomförts en skyddsrond,  detsom kom fram var att golvet, toaletterna och 

ventilationen måste förbättras (när och om är inte sagt). 

 De har genomfört utvärderingar utifrån den enkät undersökning som Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) ha genomfört. Utfrån resultatet i utvärderingen 

kommer skolan att jobba med antimobbing (förebyggande och akut), värdegrund. 

Arbetet kommer att följas upp med ny enkät undersökning bland eleverna. SKL 

undersökningen visar även på att fritidsverksamheten har utvecklingspotential, vilket 

innebär att skolan komer att satsa på strukturera upp olika aktiviteter för 

fritidsverksamheten under hösten mha av olika pedagoger. 

 Förskoleklassernas simundervisning blev mycket bra, barnen har visat stor utveckling. 

Förbättringsförslag är att sprida ut tillfällena över en längre tid, nu blev det väldigt 

intensiva dagar. 
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 Trafiksituationen, skolledningen kommer att ha ett möte under v.23. Rektorn har bjudit 

in föräldrar till mötet (se senaste rektorsbrevet). 

 Skolan kommer fortsätta med ”mattelyftet” för lärarna under hösten. 

 Malmaskolans 50-år jubileum kommer att genom föras den 7/9, skolans nuvarnade 

elever med föräldrar bjuds in mellan 15-17, skolan kommer att bjuda på fika (dock ej 

kaffe & the). Några fd lärare och rektorer kommer att bjudas in. 

 

Information till Malmaskolan från MFF 

 MFF föreslår att en utvärdering genomförs på om hur föräldrar upplever de elevleda 

utvecklingssamtalen. 

 MFF vill ha antalet elever i åk 3, 5 och 6 för att kunna göra en budget inför MFF 

årsmöte. Rektorn lovar att återkomma med de uppgifterna. 

 

4. Malmaskolans kväll   
 

 MSK blev väldigt lyckad! 

 Ordförande ger stor eloge till de ansvariga för MSK. 

 Ansvariga har uppdaterat ”Checklistorna” för MSK i MFF dropbox. 

 
5. Utvärdering av simundervisning i förskoleklass Ekonomi 

 MFF har fått organisationsnummer för idel förening. 

 

 

 

6. Status trafiken kring skolan 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. Ekonomi  

 Mötet beviljade ersättning för bussbiljetter för transport till simundervisningen; 2585kr. 

 Mötet beviljande bidraget till åk 6 Stockholmsresa på 13200kr. 

 MFF sänker i enlighet med elevernas önskan del av överskottet från MSK till 

Barncancerfonden 1500kr och till Världsnaturfonden (WWF) 1500kr. 

 Mötet beslutade om att som ett tecken på uppskattning för stödet i samband med MSK 

ge följande personer två biocheckar var; Samuel Åhman, Michael Berlin, Lillemor 

Forsebring, Eva Freiberg och Eva McCarthy-Öst. 
 

8. Valberedning inför årsmötet i september 2016 

 Mötet kom fram till följande strategi när det gäller valberedning; att ordförande skall 

skicka ut ett mail till samtliga medlemar om att inkomma med förslag till kandidater för 

styrelsen. MFF skall göra ett förnyat mail utskick med samma innebörd vid skolstart 

samt att göra ”reklam” för arbete i MFF-styrelse vid Malmaskolans 50-års jubileum.  

 Följande annoserade att de inte kommer att fortsätta i MFF styrelse, Tove CF, Isabella, 

Magnus, Ali  och Cecilia ( som dock kanske kan tänka sig ett år till ) 

  

 

9. Övriga frågor  
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 Nästa möte blir den 18/8 kl1900-2030 

 Årsmötet blir den 15/9 kl 1800, Mikaela bokar Malmaskolans matsal. 

 Isabella kommer att kontakta Mats Gillé som är fastighetsansvarig på kommunen för 

Malmaskolan om diverse förslag på förbättring av elevernas rastmiljö. 

 Isabella kommer att kontakta kommunen om att få till ett ”natur” klassrum i ”dungen”. 

10. Mötet avslutades 
Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet. 

 
 

 
 
 
 
 
Mikaela Magnusson          Magnus Träff 

Ordförande    Sekreterare 

 

 


