M ALMASKOLANS
F Ö RÄ L D RA F ÖR E NI N G

Styrelsemöte för Malmaskolans föräldraförening
Datum: 29 november 2017
Tid: 18:30-20:00
Närvarande: Jenny Reimer, Tove Fall, Linnéa Littorin, Lena Pelander, Johan Dicksved, Jan
Hagman (p.1-4), Helena Wolrath (p.1-4)
Plats: Malmaskolans personalrum

1. Mötets öppnande
Ordförande Jenny Reimer hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes. Som övrig fråga till dialogen med skolan anmäldes bilder på
läsplattor i åk 1, maten/matsalen, rastaktiviteter samt sociala medier.
3. Protokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.
4. Skolans punkt
a) Byggnationen är den mest aktuella punkten just nu. Den 29 jan ska man flytta in, vilket är
ett något framflyttat datum. Modulerna kommer att byggas under tre dagar före jul och
information om närmare tidpunkt kommer ut på Unikum. Renoveringen i de befintliga lokalerna
kommer att bli ganska omfattande. Personalen ska försöka att få inflytande över utformningen
men detta kan inte garanteras. Vilka klasser som ska flytta in i modulerna är inte riktigt klart.
Skolavslutningen är den 21 dec (utomhus på morgonen) och skoldagen slutar kl 13.
Föräldrar får gärna delta på skolavslutningen och skolan ska skicka ut information om detta till
vårdnadshavare via Unikum. Matsalen är inte tillgänglig under jullovet eftersom mattan ska
bytas, med början fredagen 22 dec. Maten för de barn som går på fritids under jullovet kommer
att serveras i personalrummet.
Efter en aktuell händelse på sociala medier i åk 5 så har rektorerna bestämt att man ska ha
ett möte med föräldrarna i åk 5 om detta. Egentligen borde man ha information om etik och
moral på nätet för alla. Föräldraföreningen vill gärna sponsra någon föreläsning eller liknande
aktivitet på temat.
Information ges om att det finns ett informationsmaterial från Rädda Barnen kring sexuella
trakasserier och övergrepp. (”Stopp, min kropp!”).
b) Vårterminens mötestider för MFFs styrelsemöten: 9 jan, 14 feb, 28 mars, 25 april och 23
maj.
c) Malmaskolans kväll 16 maj.
d) Hinderbanan. En ny kontakt i kommunen (Stefan Häggkvist) har ersatt den tidigare.
Förhoppningsvis kan bidragsansökan till Boverket lämnas in inom 2 veckor.
Övriga frågor till dialogen med skolan: Rensning av historik och filter av surfplattor i åk 1
behövs.
Rastaktiviteter. Hur stöttas de barn som har svårt att komma igång med lek och kamrater?
Helena Wolrath berättar att detta är något man jobbar mycket med och att tre i
lågstadiepersonalen har varit på rastaktivitetskurs.
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Vid föregående möte diskuterades huruvida maten räcker till alla och för några veckor sedan
var det också en grupp med barn som vände sig till rektor med detta problem. Oklart om det
blivit någon skillnad, vi ska följa upp detta. Det har förekommit klagomål på att alla barn inte
torkar av borden efter sig. Elevrådet och Helena Wolrath håller på att göra en film om skolans
värdegrund och hur man ska bete sig mot varandra.
5. Möte med klassföräldrar inför Malmaskolans kväll
Möten med klassföräldrarna kommer att hållas inför Malmaskolans kväll den 14 februari och den
25 april kl 17.30–18.30. Ansvariga är Lina Nordquist och Tove Fall.
6. Informationsblad till föräldrar
Lena Pelander ska sätta ihop ett informationsblad till föräldrar om föräldraföreningens verksamhet.
7. Ekonomi
a) Handlingar för att registrera Johan Dicksved och Jenny Reimer som firmatecknare hos
banken är inskickade, men någon ändring hos Bolagsverket eller Skatteverket var inte nödvändig
för en ideell förening som vår.
b) Julklapparna har inköpts och överlämnats till skolans personal för vidare distribution till
klasserna. Det inköptes bl.a. basketbollar, hockeyspel, fotbollsspel och stjärtlappar.

8. Extra styrelseträff
Styrelsen träffas den 14 december på Rosendal 17 för att på ett fritt och förutsättningslöst sätt
kunna diskutera föreningens verksamhet och kommande aktiviteter.
9. Övriga frågor
Aktiviteter inför vårterminen diskuteras. Exempelvis pakethållarloppis, klädbytardag,
föreläsning för både föräldrar och barn angående sociala medier.
9. Mötet avslutas
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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