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Styrelsemöte för Malmaskolans föräldraförening
Datum: 25 januari 2017
Tid: 18:30-20:00
Närvarande: Mikaela Magnusson, Jenny Reimer, Tove Fall, Lisette Holmberg, Ulrika Gunnarsson,
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 behov av att planera in ytterligare ett
mötestillfälle med klassföräldrarna för planering av Malmaskolans kväll. Jenny Reimer
valdes till tillförordnad sekreterare.
3. Protokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.
4. Skolans punkt
 Ansökan kring hinderbanan är nu inlämnad av Eva McCarthy Öst till Jesper Djupström
(Lokalchef Utbildningsförvaltningen). Stadsbyggnadskontoret, Skolfastigheter samt
Uppsala kommun ska fatta beslut i ärendet.
 Informationskväll för föräldrar till blivande förskoleklassbarn gick av stapeln den 18
januari och ett 20-tal föräldrar kom.
 Förskolan och förskoleklass ska ha möten för att förstå hur en kan underlätta
överlämnande av elever och för att diskutera vad som kan förbättras. Tyvärr är endast
kommunal förskola inbjuden till detta och i Malmskolans upptagningsområde finns mest
privata förskolor. Eva kommer att bjuda in eventuellt aktuella privata förskolor efter att
skolan fått listor från antagningsenheten.
 Prover har tagits i skollokalerna under jullovet och vid ett kommande möte med
Skolfastigheter (Susanne Eriksson, Johnny Jansson) den 1 februari kommer resultaten
av dessa prover samt eventuella nödvändiga åtgärder att diskuteras.
 Vårens utvecklingssamtal kommer framför allt att läggas och fokuseras under två
halvdagar med start från lunch. Årskurs 1, 4 och 6 kommer att ha utvecklingssamtal
under vecka 12, årskurs 2 och 5 under vecka 13 samt årskurs 3 under vecka 22.
 Den 15 mars kl. 8-11 kommer 36 lärarstudenter från Japan på besök till Malmaskolan
för att vara med och se hur undervisningen bedrivs.
 Gymnastiklärare Joakim Jansson har specialgymnastik på torsdagar kl. 7.30-8.00 för de
barn som kan behöva det.
 Från och med höstterminen 2017 kommer ledighet utöver loven ej att beviljas om inte
synnerliga skäl föreligger. Detta beror på Skolverkets bestämmelser och
Skolinspektionens uppföljningar av hur dessa bestämmelser tillämpas.
http://www.skolverket.se/polopoly.
 Utfallet för skolans bokslut 2016 var positivt. Målet för 2017 är att hålla budget i balans.
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Fortsatt kvalitetsarbete, skolan tittar på resultat per klass och utvärderar vad som görs
då bedömningen ”insats krävs” gjorts för en elev. Skolan jobbar också med att förbättra
stödet till särbegåvande elever. För att öka kompetensen inom dessa områden så
fortbildar sig Karin Hellgren och Christina Ekenberg till speciallärare och kommer fyra
lärare på skolan att gå en kurs med fokus på särbegåvade barn (ges av Mensa).
Trivselenkäten som gjorts bland eleverna 2016 visar på ett generellt bättre resultat än
vad det föregående året visade.
Fritids serverar nu frukost mellan 6.45 och 7.15, vaktmästaren ansvarar för detta.
Biträdande rektor på von Bahrs skola, Mona Refai, vill att hennes lärare träffar
ämneslärare i åk 5 på Malmaskolan för att höra mer kring hur de jobbar med två klasser
och blandade grupper.
Lotta Åkerman, Skolområdeschef för grundskolan, har bjudit in lärare i de lägre
årskurserna på Malmaskolan för att berätta för förskolelärare i kommunen hur de
arbetar med matematikundervisningen.
Det kommer att bli fyra tillfällen under maj för förskoleklasserna att ha simträning på
Gottsundabadet tillsammans med Joakim Jansson och Helena Ling. Datum måste
bekräftas av badet.

5. Hinderbanan
Lisette har hand om ärendet hinderbanan och har varit i kontakt med Urban Pettersson
(Hammarskog snickeri) kring hinderbanan och vi behöver lägga en preliminär beställning så
att de kan påbörja förarbetet för denna. MFF beslutar att vi ska lägga en preliminärbokning,
vi behöver dock förstå om det finns frister för att avboka beställningen. Lisette kommer att
sätta Urban i kontakt med Jesper Djupström (Lokalchef Utbildningsförvaltningen) så att de
kan ha direktkontakt i ärendet.
6. Övriga frågor
Ett första informations- och planeringsmöte med klassföräldrarna inför MSK bör bokas in,
15/2 kl 18-19 ligger som förslag, Mikaela kollar på möjlig lokal då personalrummet är bokat.
Ett andra förmöte bokas till den 19/4 kl 18-19 i personalmatsalen. MSK blir den 17 maj kl.
17-19.
Vidare så diskuteras annan aktivitet för att synas och skapa gemenskap, det landar i ett
förslag om en loppis på skolan den 19/3 kl 11-13 då MFF ska sälja korv och dricka. Ulrika
kommer att göra ett utkast på informationsbrev till föräldrar där detta, bl.a. kommer att
annonseras.
MFF diskuterade också om att sätta upp en FB-sida för föreningen som ett
alternativ/komplement till MFF’s hemsida, detta ska diskuteras vidare vid nästa
styrelsemöte.
7. Mötets avslutande
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Mikaela Magnusson
Ordförande

Vidi:

Eva Mc Carthy Öst

Jenny Reimer
Tf. Sekreterare

