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Nyhetsbrev från Malmaskolans föräldraförening 

Malmaskolans föräldraförening (MFF) har styrelsemöte ca en gång i månaden. Alla föräldrar 
till elever på skolan är välkomna att närvara. Under delar av mötet sitter rektor och en 
lärarrepresentant med. 

Förra läsåret arbetade vi med att förbättra trafiksituationen kring skolan och att stärka skolans 
simundervisning. Under detta läsår arbetar vi med föreningens hemsida och med en större 
gåva till Malmaskolan och dess elever då skolan fyllt 50 år. Vi ordnar också olika aktiviteter 
för att stärka gemenskapen på skolan bl.a. pakethållarloppis, se nedan, samt den sedvanliga 
Malmaskolans kväll. Har ni önskemål på ytterligare aktiviteter eller frågor för oss att ta upp så 
var med på något av våra möten eller skicka ett mail till styrelsen@malmaff.se! Vårens möten 
kommer vara i skolans lärarrum den 22 mars kl 18.30 och den 19 april kl 19. 

Medlemsavgifter 
MFF:s styrelse utgörs av föräldrar till elever på skolan. Föreningens intäkter kommer från 
medlemsavgifter samt intäkter från aktiviteter som Malmaskolans kväll. Styrelsearbetet 
bedrivs helt ideellt så alla pengarna kommer Malmaskolans elever till gagn. Exempel på 
aktiviteter som helt eller delvis sponsrats av MFF är aktivitetsdagen på Alnäs i årskurs 5, 
Upplandsresan i årskurs 3, teater på skolan och skolfotokatalogen. 

Medlemsavgiften är frivillig och 150 kr per familj och läsår. MFF tar tacksamt emot ditt 
stöd via Swish till nr 123 609 8636 eller plusgiro inbetalning till 421 78 30-1. Ange barnens 
namn och årskurs i meddelandet. 

Pakethållarloppis på Malmaskolan 

Söndagen den 23/4 kl. 11-13 ordnar MFF loppis på Malmaskolan. Kom till skolan och sälj 
och/eller köp t.ex. idrottsprylar, böcker, leksaker! Eller bara för att umgås och vara med. Ta 
gärna med en filt eller liknande att lägga era saker på. Vi planerar att vara ute på skolgården, 
men vid dåligt väder flyttar vi in i skolans matsal. MFF kommer att sälja varmkorv och dryck.  

Varmt välkomna till en trevlig dag tillsammans på Malmaskolan! 

Och så slutligen, detta vill ni inte missa: 

Malmaskolans kväll den 17/5 kl 17-19

mailto:styrelsen@malmaff.se

