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Styrelsemöte för Malmaskolans föräldraförening
Datum: 31 maj 2017
Tid: 18:30-20:30
Närvarande: Mikaela Magnusson, Ulrika Gunnarsson, Tove Fall, Linnéa Littorin, Lena Pelander,
Jenny Reimer, 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 att en förälder tagit upp hur skolan
arbetar med att främja att pojkar och flickor leker tillsammans.
3. Protokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.
4. Skolans punkt
För närvarande pågår arbetet med att fastställa kalendariet (klasskonferenser, studiedagar o
dyl.) för nästa läsår, mycket är färdigt men en del är kvar att bestämma.
Organisationen för nästa år är ännu inte helt färdig, skolan inväntar bl.a. information om exakt
elevantal. För årskurs 6 sker from nästa läsår förändringar vad gällande språkvalet som utökas
till två tillfällen à 40 min. i veckan. Eleverna i åk 4-6 har extra matte på schemat.
Ekonomin ser lite dyster ut. Skolan går back litegrann. Det finns inte resurser för att ha så
många assistenter som hade behövts till elever med särskilda behov.
Angående fastigheten så har tre möten hållits sedan påsk för att få veta hur det ska bli med
renoveringen av skolan. Malmaskolan har inte funnits med i kommunens plan för vilka skolor
som ska renoveras, trots de problem som upptäckts med tryckimpregnerad syll. Besked om
renovering och ev. evakuering av elever väntas den 9 juni. Installationen av nytt
ventilationsaggregat påbörjades den 18 maj och ska slutbesiktigas i slutet av juni.
Som tidigare meddelats ska skolan vara helt avgiftsfri. Förskoleklassbarnen brukar ha en
fruktstund, men det ryms inte i budgeten. Skolan vill därför gärna ha hjälp av
föräldraföreningen. (Vi diskuterar under mötet olika möjligheter att få frukt av föräldrar, att
föräldraföreningen ska köpa rabatterat av icahandlaren eller liknande.)
Utvärdering och analys av resultat samt skrivning av verksamhetsplan inför nästa läsår pågår.
Utifrån detta ska man planera vilka fokusområden man ska ha nästa år.
Den senaste tiden har präglats av aktiviteter och utflykter. Treorna har åkt Uppland runt,
sexorna varit på Gröna Lund och på fredag är det allaktivitetsdag.
Annons är ute för en ny musiklärare, eftersom Samuel Åhman ska sluta. Leif Petrusson blir ny
slöjdlärare på 30 %.
Ett nytt fokusområde i elevhälsoarbetet blir sociala medier och där vill skolan gärna ha ett
samarbete med föräldrarna. Vi diskuterar att detta kan vara en punkt på föräldramötet och
följas upp av en föreläsning.
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Det har varit svårt att få de nyanlända barnen riktigt inkluderade. Det är viktigt att uppdatera
klasslistor så att alla får kontaktuppgifter till de nya. Kanske kan rastvakterna vara mer aktiva i
att få alla med i lekarna på rasterna.
Angående trafiken så har situationen på Björkhagsvägen inte förbättrats. Det är svårt att få
föräldrar som skjutsar ända fram till skolan att ändra sitt beteende. Däremot har ett upphöjt
övergångsställe anlagts på Svampvägen och en lyktstolpe på Tallbacksvägen flyttats till rätt
plats.
5. Malmaskolans kväll
Malmaskolans kväll blev väldigt lyckad. Skolans personal uttrycker sin tacksamhet till
föräldraföreningen som arrangerar detta år efter år. Av utvärderingarna att döma var alla
klassföräldrar nöjda. Lärarna hade önskat att fler besökte klassrummen - kanske kan man
bjuda in till klassrummen lite innan (kl 16.30) så att alla föräldrar hinner med att besöka sina
barns klassrum. Kupongförsäljningen kan också börja lite tidigare.
6. Ekonomi
Bara två klassbidrag har sökts sedan sist. Joakim har sökt bidrag för att köpa en projektor till
gymnastiken. Medel beviljas till detta, eller eventuellt att MFF köper in en som gåva efter att
Joakim lämnat en specifikation. Klassbidrag till fyrorna som önskar köpa glass vid ett tillfälle
beviljas. Bidrag till sexornas utflykt till Gröna Lund betalas ut.
Arbetet med hinderbanan går inte framåt. Kommunens tjänsteman har inte skrivit under
ansökan. Eventuellt kan vi ha ett möte med kommunens tjänsteman före midsommar.
7. Övriga frågor
En förälder har lyft frågan om hur skolan främjar att pojkar och flickor leker mer tillsammans.
Skolan arbetar redan aktivt med detta, inte minst i förskoleklass. Kanske kan rastvakterna vara
mer aktiva i att främja detta.
Angående hemsidan så har Botond byggt en ny hemsida. Företaget som har domännamnet
har inte accepterat att Botond tar över ansvaret för hemsidan. Kanske byter vi domännamn.
Hemsidan är nästan vår viktigaste fråga just nu. Den måste fungera för det är så vi når ut.
Jenny Reimer, Lena Pelander, Linnea Littorin, Lisette Holmberg, Botond Pakucs och
eventuellt Tove Fall fortsätter i styrelsen. Dock inte Ulrika Gunnarsson och troligen inte
Mikaela Magnusson. Vi enas om att försöka värva nya styrelsemedlemmar.
8. Mötets avslutande
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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