
 MALMASKOLANS 

 FÖRÄLDRAFÖRENING 

 
Styrelsemöte för Malmaskolans föräldraförening  
 
Datum: 22 mars 2017  Tid: 18:30-20:00 
Närvarande: Mikaela Magnusson, Ulrika Gunnarsson, Eva Freiberg, Botond Pakucs, Lena 
Pelander, mot slutet av mötet anslöt även Tove Fall 
Plats: Malmaskolans personalrum 
 

 
1. Mötets öppnande   

 
2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. Lena Pelander valdes till tillförordnad sekreterare.  
 

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

4. Skolans punkt  
Teatern ”Men mormor” har besökt skolan idag (och i morgon) – alla klasser skall se denna 
föreställning. MFF har bidragit ekonomiskt till detta. Den här föreställningen kommer att gå i 
två år så nästa läsår får vi sponsra något annat kulturevenemang. 3000 kr av pengarna 
från Malmaskolans kväll går till välgörenhet, och eleverna har röstat fram WWF som 
bidragstagare i år.  
Frågan kring grupper av barn från förskolan Diamanten togs upp, med anledning av att det 
gjorts olika tidigare år till förskoleklasserna och det är en stor källa till stress bland föräldrar 
(och barn) från Diamanten. Var tas dessa beslut? Och på vilka grunder? Vi på mötet är 
överens om att en könsbaserad delning är olycklig. Eva Freiberg kollar med skolan om vi 
kan få till en diskussion kring detta. 
 

5. Hinderbanan  
Eva McCarthy-Öst kunde ej komma idag pga sjukdom men har skickat en karta där den 
tänkta placeringen av hinderbanan finns utmärkt. Den är lite mörk men vi hoppas att den 
fungerar. Kartan är skickad till Susanne Eriksson på Uppsala kommun, och hon skickar den 
(förhoppningsvis) vidare till Boverket.  

 
6. Hemsidan 

Botond har hittat ett förslag på nytt web-hotell (In lead) för den nya hemsidan. Kostnad 29 
kr/månad, vilket innebär en liten besparing jämfört med den tidigare lösningen. Märta 
måste säga upp det tidigare webhotellet. Botond tar detta med Märta. En gemensam 
gmailadress är registrerad på malmaforaldraforening@gmail.com  

 
7. Ekonomi 

MFF:s nyhetsbrev har skickats ut till klassföräldrarna på skolan och i de flesta klasserna 
har det skickats vidare till föräldrarna. Detta har resulterat i flera inbetalningar under mars. 
En fråga har inkommit från en förälder med barn i åk 6 inför klassresan till Sthlm. Ulrika 
skickade då ett omfattande svar med tips och lärdomar från förra året som blev extra 
komplicerat med flera turer och olika utbetalningar. 
 

8. Övriga frågor 
Att ta upp med skolpersonal vid kommande möten: schack, programmering och 
matteklubben på Ångström – några idéer till skolan för aktiviteter på fritids. Positiv feedback 
bör ges till skolan för fritidsaktiviteterna på sportlovet. Mycket uppskattat!  
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Skolval i 6:an – barn från Malmaskolan har svårt (omöjligt) att få plats i andra skolor (t.ex. 
Valsätraskolan) om de inte söker till den skolan redan från åk 6. 
Skolans material: Finns rutiner för städning efter skoldagens slut? Diamantenbarnen är 
tränade att städa efter sig när de kommer, en skola i Flogsta har en städsång! 
Vi förbeställer ca 100 korvar + 20 vegetariska, 120 bröd +120 festis till Pakethållarloppisen 
den 23 april. MFF ses kl. 10 för förberedelser.   

 
9. Mötets avslutande  

Ordförande tackar för idag och avslutar mötet. 
 

 
 
 
 
 
Mikaela Magnusson          Lena Pelander 
Ordförande    Tf. Sekreterare 
 
 
 
 
Vidimeras:  
 
 
 
Eva Freiberg 
 
 
 
 
 


