M ALMASKOLANS
FÖRÄLDRAFÖRENING

Styrelsemöte för Malmaskolans föräldraförening
Datum: 15 december 2016
Tid: 19:00-20:30
Närvarande: Mikaela Magnusson, Jenny Reimer, Tove Fall (1-5), Linnéa Littorin, 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. Ekonomipunkten ströks. Som övrig fråga anmäldes mötestider
för vårterminen.
3. Protokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.
4. Skolans punkt
Skolans personal vill veta när Malmaskolans kväll ska vara. Föreslås torsdagen den 18
maj.
Pga lärarnas arbetsbelastning behöver tiden för utvecklingssamtal diskuteras och hur de
ska organiseras. Funderingar finns på att lägga dem tidigare på dagen.
Inga ledigheter beviljas under VT för de elever som har nationella prov. Utökad information
kommer att lämnas om detta.
Nobeldagen har genomförts på ett mycket lyckat sätt med många intressanta föreläsningar
på olika teman.
Nationella prov har genomförts och betygsarbete pågår.
Julavslutningen är onsdagen 21 dec kl 8.30 och föräldrar är välkomna att delta. Information
om detta ska utökas.
Ekonomin för nästa år ser inte bra ut. Det gäller hela kommunen, bland annat pga ökade
lokalhyror. Ersättningen för nyanlända elever minskar också. Man ser över vikariekostnaden och hur personalresurser kan fördelas mellan olika klasser.
Kommunens utbildningsdirektör Birgitta Pettersson har varit på besök och gått runt i klasserna samt tittat på lokalerna. Susanne Eriksson från Skolfastigheter har också varit på besök. Det ledde till att ventilationen nu ska åtgärdas på flera ställen och att frågan om golven
lyftes. Prover ska tas i lokalerna under jullovet.
Från den 2 januari ska fritids börja med frukost mellan 6.45 och 7.15.
Kommunen har informerat om att nyckelstölder har förekommit i omklädningsrum på andra
skolor. Lärare och elever informeras om att vara vaksamma på externa besökare.
Luciafirande har genomförts med luciatåg av åk 5 som också varit på UKK och lussat för
kommunfullmäktige.
5. Hinderbanan
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Susanne Eriksson uppgav vid sitt besök att hon för egen del inte hade något att erinra emot
att hinderbanan byggs, men att hon inte beslutar i frågan. Hon upplyste vidare om att IngaLill Ekberg är den kontaktperson på kommunen som ska skriva på ansökan till Boverket. Vi
(Skolan och MFF gemensamt) ska fylla i ett formulär som Eva ska lämna till ansvarig i
kommunen.
6. Övriga frågor
Förslag på tidpunkter för möten under vårterminen (onsdagar): 25 januari, 15 februari och
22 mars, samt 19 april (då det blir 1 timme förberedande möte för Malmaskolans kväll –
sedan vanligt MFF styrelsemöte) Alla möten blir kl 18.30, utan 19 april som inleds kl 18.00.
Sista MFF-mötet för vårterminen blir den 31 maj kl 18.30.
7. Mötets avslutande
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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