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Styrelsemöte för Malmaskolans föräldraförening  
 
Datum: 25 oktober 2017  Tid: 19:00-20:30 
Närvarande: Tove Fall, Lisette Bäckström, Johan Dicksved, Botond Pakucs, Lina Nordqvist, Jan 
Hagman rektor samt Helena Wolrath vicerektor. Johan och Lisette var tvungna att gå ifrån tidigare. 
Plats: Malmaskolans personalrum 
 

 

1. Mötets öppnande   
Tove Fall var ordförande på mötet i frånvaro av ordinarie Jenny Reimer 
 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. Botond Pakucs valdes till tillförordnad sekreterare.  
 

3. Presentation av styrelseledamöter samt skolans representanter 
Korta presentationer av samtliga mötesdeltagare bordet runt. 
Tove informerade också om MFF, historia, aktiviteter samt rutiner. 
Jan, den nya rektorn, berättar om sina tidigare erfarenheter. Han ser fram emot att jobba på 
Malmaskolan. Han har också goda erfarenheter av samarbete med föräldraföreningar och 
ser också fram att samarbeta med MalmaFF. 
 

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

5. MFF mötestider HT-2017 
Följande mötesdatum spikades: 
 29 november 2017 18:30 
 19 januari 2018 18:30 
Datum för Malmaskolans kväll behöver också bestämmas. Rektor Jan Hagman 
återkommer med förslag på datum som helst inte krockar med Blodomloppet. 
Möte med klassföräldrar behöver också bokas. 
 

6. Dialog, skolan:MFF 

a. Skolans punkt 
Rektor Jan Hagman informerade om den planerade ombyggnaden samt planerad 
evakuering. Informerade också om hur modulerna är tänkta att användas. 
 
Information om pågående digitalisering i skolan. Unikum används mer och mer och 
blir en viktig kommunikationsplattform mellan föräldrar och vårdnadshavare. 
 
Information om inläsningstjänst som är tillgänglig för alla. Det finns även gratis 
appar färdig att använda. Mer information finns här: https://www.inlasningstjanst.se/ 

b. Skolmaten 
Enligt information från visa föräldrar så tar skolmaten slut och räcker inte till alla. 
Skolans representanter tycker att detta inte borde vara ett problem. Detta ska 
undersökas och skolan ska följa upp kring möjligheten att ta en extra portion mat för 
de elever som behöver. De informerar också om att det finns möjlighet att sitta kvar 
längre i matsalen för de barn som behöver mer tid på sig. Det finns ett så kallat 
”långsamt bord” där det går att sitta längre. 

c. Hinderbanan 
Lisette informerar om status i frågan. Vi väntar på ett antal tillstånd och 
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 MALMASKOLANS  

 FÖRÄLDRAFÖRENING  

 

godkännanden. Lisette ringer och kollar varför hanteringen av ärendet har avstannat 
och påminner myndigheterna om frågan. 

d. Ledigheter utanför lov 
Rektorn Jan informerar om att det är Skolverkets regler som styr och att ledigheter 
kommer även i fortsättningen beviljas restriktivt. 

e. Mobiltelefoner i omklädningsrum 
Det har förekommit användning av mobiltelefoner i omklädningsrummen. 
Detta är definitivt inte OK enligt Helena Wolrath. Policy är att telefonerna skall 
lämnas i mobilhotellet. Frågan kommer att följas upp av skolan. 

f. Uppföljning av simundervisning i förskoleklasserna 
Enligt information från skolan är simundervisning planerad till våren. Föräldrar som 
vill och kan är välkomna att följa med. Det bästa och effektivaste för barnen är om 
simundervisningen kompletteras med simskola genom föräldrars omsorg. 
Dessvärre råder mycket stort brist på plats i simskolorna i Uppsala. 
 

7. Hemsidan 
Nu har flera av styrelsen behörigheter till hemsidan som redaktörer. Botond har visat hur 
man kan jobba med sidor och inlägg. Tove testar att ändra på sidor och göra inlägg. 
Därefter kommer hela styrelsen att ha tillgång till sidorna.  
 

8. Uppstart med nya klassföräldrarna 
Jenny kontaktar klassföräldrarna och informerar dem. 
 

9. Ekonomi 
Johan jobbar på att ta över ansvaret och få rättigheter som firmatecknare för föreningens 
räkning.  
Helena Wolrath och Jan Hagman kollar upp samt återkommer med förslag på önskemål på 
julklapp/presenter från MFF. 
Tove kontaktar Johannes och Joakim om eventuella önskemål.  
 

10. Övriga frågor 
Det kom förslag på att styrelsen skulle kunna träffas även utanför dessa möten i form av 
gemensam lunch eller AW (after work) för att kunna bolla frågor och spåna fritt. Det blir 
svårt att hinna med dessa extra aktiviteter under de schemalagda mötena. Jenny får i 
uppdrag att kolla upp vad som är praktiskt möjligt och genomförbart. 
 

11. Mötets avslutande  
Tf. ordförande tackar för idag och avslutar mötet. 

 
 
Tove Fall            Botond Pakucs 

Tf. Ordförande    Tf. Sekreterare 

 
 
 
 
Vidimeras:  
 
 
 
Jan Hagman     Helena Wolrath 


