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Styrelsemöte för Malmaskolans föräldraförening
Datum: 19 april 2017
Tid: 19:00-20:30
Närvarande: Mikaela Magnusson, Ulrika Gunnarsson, Tove Fall, Linnéa Littorin, Eva McCarthy
Öst, Eva Freiberg
Plats: Malmaskolans personalrum

1. Mötets öppnande
Ordförande Mikaela Magnusson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes. Som övrig fråga anmäldes av en förälder problemet med att
barn vistas på taken (utanför skoltid).
3. Protokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.
4. Skolans punkt
Skolvalet är klart. I förskoleklasserna blir det 28 st barn i varje klass. 21 elever slutar inför
6:an, men det kommer också några nya barn. Det är ett stort problem, inte minst ekonomiskt,
att så många slutar inför sexan. Organisationen inför hösten är inte fastställd än och några
rekryteringar pågår. Ny personal är Soso i 1 A. Eleanor Svensson är ny förstelärare. Ytterligare
en förstelärartjänst och en träslöjdslärartjänst ska rekryteras, samt ett vikariat i lågstadiet och
två förskoleklass-pedagoger.
Angående fastigheten vet man ännu inte vilka åtgärder som ska genomföras efter de
provtagningar som varit. Ett nytt möte ska äga rum den 25 april.
Elevens val på mellanstadiet genomförs för närvarande 1 dag/v à 40 minuter. Nästa läsår
ska det ske 80 minuter/v under tre 5-veckorsperioder/läsår. Det finns ett förslag till ny timplan
från Skolverket, som innebär att det blir moderna språk 2 ggr/v istället för 1 gång/v. Uppsala
kommun har redan beslutat att anamma den.
Just nu betonas mycket att skolan ska vara avgiftsfri, så det får inte uppmanas att ta med
matsäck, skridskor, osv.
Rektor påminner om att barn till föräldralediga och arbetslösa inte längre har rätt till fritids,
men det påverkar bara nytillträdande barn.
Det har inletts ett arbete med utökad digital kompetens i skolan. Datorerna och läsplattorna
som köpts in har börjat användas.
Kommunens inspektion av frukostserveringen har inletts. C:a 5-10 barn nyttjar detta. Man får
dock bara nyttja detta om man har behov utifrån sitt arbete, vilket visat sig inte alltid efterföljs.
Angående fritids så ska det vara fastställt i förväg om man ska följa med en kamrat hem, så
att föräldrarna är vidtalade. Gäller dock inte barn som inte hämtas av förälder.
Angående tillträdande förskoleklassbarn så delas grupper om mer än 4 barn från samma
förskola. Förskoleklasserna ska gå och simma 4 gånger på Gottsundabadet.
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5. Hinderbanan
Susanne Eriksson var här fredag före påsk. Eftersom skolan inte har lämnat in en offert för
markberedningen, så hon kunde ännu inte fatta beslut om att skicka in bidragsansökan till
Boverket. Rektor kontaktar besiktningsmannen för lekplatser Bengt Trolle för förfrågan om
markberedningen. Sedan kan det förhoppningsvis skrivas på.
6. Ekonomi
Inga klassbidrag har sökts, trots att det finns budgeterat 1000 kr/klass.
7. Övriga frågor
Det är problem med att barn, både från Malmaskolan och från andra skolor, uppehåller sig på
taken på kvällar och helger. Det skedde t.o.m. under pågående möte. Rektor ska kontakta berörda
föräldrar och öka informationsinsatsen kring detta.
8. Mötets avslutande
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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