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Styrelsemöte för Malmaskolans föräldraförening
Datum: 22 september 2016
Tid: 19:00-20:30
Närvarande: Mikaela Magnusson, Märta Jensen, Jenny Reimer, Tove Fall, Lisette Bäckström,
Linnéa Littorin, Botond Pakucs, Eva McCarthy Öst (p.1-6), Eva Freiberg (p.1-6), Lena Pelander
(från p. 5)
Plats: Malmaskolans personalrum

1. Mötets öppnande
Ordförande Mikaela Magnusson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes. Som en övrig fråga anmälde Tove Fall allmänna riktlinjer för
årets arbete.
3. Kort presentation av styrelseledamöter och skolans representanter
Vi presenterade oss för varandra.
4. Föregående mötes protokoll
Vi gick igenom protokoll från årsmöte och konstituerande styrelsemöte, främst ang.
nytillsatta poster.
5. Skolans punkt
Rektor Eva tackade å skolans vägnar för 50-årspresenten.
Trots att Eva ärvde ett minus i budgeten för år 2014 då hon tillträdde är det nu en
budget i balans. Förra året blev det ett överskott. Trots att budgeten är i balans är det
faktiskt fler personer i tjänst på skolan.
Man har rekryterat en vikarierande speciallärare. Tre personer ska intervjuas för
tjänsten som kurator. Helena Wolrath blir biträdande rektor, en tjänst som omfattar 40-50%.
Hennes uppdrag blir främst att satsa på utveckling av fritids. Fritidspedagog på 50% ska
rekryteras.
Malmaskolan har Uppsalas bästa skolbetyg (meritvärde) för åk 6, alla barn klarade
de nationella proven i åk 6.
Elevhälsoteamet har försökt vara mer synligt, man jobbar mer med inkludering.
Kommunen vill att det ska bli bättre övergångar mellan förskola/förskoleklass, sexan/sjuan,
så detta jobbar man med.
Kommunens direktör vill att alla – även friskolor – ska arbeta efter samma mall. Tre
nyanlända elever går på skolan, en lärare har fått utökad tjänst för detta.
Värdegrundsarbetet pågår.
Satsning på skrivande pågår – samt Läslyftet, Matematiklyftet och simning.
Kvalitetsarbetet pågår utifrån Skolinspektionens granskning, ett tydligare F-6perspektiv ska antas. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet har
reviderats 2016.
Särskild satsning på fritids sker; idrotts- och musikfritids är nytt och ett fritidsråd skall
startas upp (fungerar som ett elevråd, leds av Johannes Leffler). Ekonomiskt satsas också
extra på fritids genom en extra halvtidstjänst.
Man har nu infört motion 10 min/dag på schemat de dagar man inte har gympa.
Elevens val är annorlunda – nu är det en gång/vecka istället för några
heldagar/termin. Varje aktivitet pågår i 4 veckor.
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Fastighetsarbete pågår. Fasaden är målad men en lång åtgärdslista återstår.
Inloggningsuppgifter till Unikum är på gång, och alla datorer ska ”skopas” (en
kommunal standardisering).
Det ska bli en Nobelvecka – föräldrar inbjuds att hålla vetenskapliga föredrag i
klasserna.
Elever i åk 5 och föräldrar i alla årskurser får svara på en enkät från Skolverket.
Kommunen har som mål att det ska vara trafiksäker skolväg runt skolan. Detta
projekt har pågått länge. (Styrelsen diskuterar härvid om inte föräldraföreningen och
närliggande villaföreningar gemensamt borde bearbeta kommunen för att få bättre
trottoarer och sänkt hastighet på fr a Tallbacksvägen.)
6. 50-årspresent till skolan.
Kommunens snickeri verkar bra och har en helt annan prisbild än kända företag som t.ex.
Lapset. Har man låga hinder (max 1 m) behövs inte någon markberedning. Gymnastiklärare
Joakim Jansson och fritidspedagog Johannes Leffler tillfrågades om åsikter på förslaget på
hinderbana från snickeriet. De föreslog en högre del för de äldre barnen på skolan.
Hinderbaneförslaget från snickeriet ligger på 29 000 kr, men då ingår inte markberedning (ca
20-40 000 kr). Boverket har ev. bidrag man kan söka. Eva M Ö ska kolla om det är MFF eller
skolan som ska söka. Skolfastigheter är inte pigga på att bidra med pengar till hinderbanan.
7. Ekonomi
Domännamnsfakturan har nu övertagits från en tidigare styrelseledamot som betalat den i flera
år. Hitulls har ca 30 st familjer betalat medlemsavgiften.
8 Övriga frågor
Simning för Förskoleklasserna planeras till våren, utvärderingen från förra läsåret var
positiv. Joakim Jansson satsar på simning för åk 5 och 6 så att alla verkligen klarar målen.
Den 7 oktober ska MFF informera på personalmöte, bl.a. om bidrag som kan sökas.
Vi diskuterade hur information från MFF ska nå ut i klasserna – via klassföräldrar,
skoladministratör/lärare? Kanske ska en klassförälder vara särskilt ansvarig för att sprida infon
från MFF till klasserna. Förhoppningsvis blir informationskanalerna bättre när vi får en ny
hemsida. Botond börjar titta på detta och ev. ska vi ha en arbetsgrupp kring hemsidan.
Nästa möte är den 20 oktober kl 19. Kl 18 kommer vi att kalla klassföräldrarna till
information om föräldraföreningen.
Lena Pelander vill vara med i styrelsearbetet och tas mycket välkommet emot. Hon
kommer att vara ständigt adjungerad till styrelsemötena.
9. Mötets avslutande
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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