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Styrelsemöte för Malmaskolans föräldraförening  
 
Datum: 15 februari 2017 
Tid: 19:00-20:30 
Närvarande: Botond Pakucs, Jenny Reimer, Tove Fall, Ulrika Gunnarsson, Eva McCarthy Öst, 
Eva Freiberg, Helena Wolrath 
Plats: Malmaskolans personalrum 
 
 

1. Mötets öppnande  
Vice ordförande Tove Fall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. En övrig fråga anmäldes, en förälder i åk 1 undrar hur 
Malmaskolan ställer sig till att barn, som har föräldralediga eller arbetssökande föräldrar, 
inte berättigas till fritids f o m HT 2017 i Uppsala kommun. Jenny Reimer valdes till 
tillförordnad sekreterare.  
 

3. Protokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna. 
 

4. Skolans punkt  

 15 februari hade skolan korvgrillning ute och faddrar och fadderbarn hade aktiviteter 
tillsammans, detta är en del av skolans HARMONI-arbete.  

 Ytterligare prover har tagits i skollokalerna och Eva förväntar sig få höra mer om dessa 
från Skolfastigheter AB inom kort. Information kommer löpande i Rektors-brevet.   

 Skolvalet inför nästa läsår är avklarat och nu väntar kommunens placering av elever till 
skolan.  

 Sveriges Kommuner och Landsting kommer att skicka ut elevenkäter kring skolan i 
mars vilka besvaras digitalt på skoltid, för åk 2 och 3 ingår även frågor om fritids.  

 Skolan har gått igenom sitt ”Årshjul” och konstaterar att det finns större aktiviteter under 
nästan varje månad. Skolan jobbar just nu med organisationen för nästa läsår.  

 Inloggning till Unikum sker bäst via skolans hemsida. Vidare, barnen kommer att få 
tillgång till Office365, för lagring av dokument mm.  

 Under sportlovet planeras flertalet aktiviteter in, bl.a. besök på Hammarskogs 
naturskola, spa på skolan och skridskoåkning på Studenternas.  

 Sommarfritids kommer att vara under 4 veckor på Flogstaskolan. From 31 juli öppnar 
fritids på Malmaskolan igen.  

 Metallgallren vid entréerna blir mycket hala vid kallt och fuktigt väder och nyligen 
inträffad en incidens pga. detta. Gallren ska nu göras säkrare.  
 

 
5. Hinderbanan  

Lisette är ej närvarande vid mötet med har meddelat att hon fortsätter att arbeta med 
hinderbanefrågan. Både Lisette och Eva har varit i kontakt med sina olika kontakter, just nu 
väntar vi på beslut från kommunen.  
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6. Hemsidan 

Botond har jobbat om hemsidan. Närvarande styrelse beslutar att Botond ska välja ett 
lämpligt web-hotell för den nya hemsidan. MFF styrelse ska ge feedback på nya hemsidans 
innehåll (som just nu är mest som den gamla). Botond ska också öppna ett gmail-konto till 
styrelsen.  

 
7. Ekonomi 

Inget nytt att rapportera. 
 

8. Övriga frågor 
Förälder i åk 1 undrar hur Malmaskolan ställer sig till de ändrade fritidsreglerna som gäller 
för barn till föräldralediga samt arbetssökande f o m HT 2017 i Uppsala kommun. Eva ber 
föräldrar vända sig direkt till henne angående denna fråga.   
 
Tove kollar med Mikaela om hon kan ansvara för den planerade pakethållarloppisen (boka 
matsalen, grill samt beställa korv och dricka).  
 
Vill föreningen skaffa en iZettle, för kortbetalning vid evenemang? Frågan väcktes på 
kvällens info-möte in för MSK med klassföräldrarna. Tove ges i uppdrag att undersöka 
saken närmare, för vidare diskussioner på nästa styrelsemöte. 
 
Varje år skänker barnen pengar som kommit in från MSK till välgörande ändamål och Tove 
påminner om att MFF ska be skolan ta upp detta med barnen, så att valet av ändamål kan 
göras i god tid. Tas på mars månads styrelsemöte. 

 
 
9. Mötets avslutande  

Mötets ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
Tove Fall            Jenny Reimer 

Vice ordförande    Tf. Sekreterare 

 
 
Vidi: 
 
 
Eva Mc Carthy Öst 


