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Styrelsemöte för Malmaskolans föräldraförening  
 
Datum: 20 oktober 2016 
Tid: 19:00-20:50 
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), Helena Wolrath (p 
1-6)  
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 Botond Pakucs hur arbetet med 
hemsidan ska fortsätta.  

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

 
4. Skolans punkt  

Man arbetar vidare med verksamhetsplanen. Bl.a. förbereder man sig för en stor inspektion 
nästa år. Vid den förra inspektionen påpekades att det skulle finnas en likabehandlingsplan 
vardera för skola, fritids och förskoleklass. Man har en trygghetsgrupp för arbetet med att 
uppfylla målen i den. Trivselreglerna har skickats hem till alla familjer. Firandet av FN-
dagen på måndag anknyter också till skolans värdegrundsarbete. 
   Eleverna i klasserna föreslår en aktivitet kopplad till det trivselfrämjande arbetet. Den 
klass vars förslag vinner får ”Freds/Harmonipriset”. Elevrådet ska välja bland förslagen och 
meddelar den vinnande klassen vid en högtidlig lunch på Nobelfredagen. Aktiviteten ska 
genomföras på Allahjärtansdag.  
   Vid förra mötet sa Eva att budgeten var i balans. Pga en ändring av hur en IT-investering 
ska tas upp bokföringsmässigt så är det nu ett litet underskott.  
   Man har ännu inte lyckats rekrytera en ny skolkurator. Ny annonsering sker i december, 
då man hoppas kunna lysa ut tjänsten på 100 %. Tjänsten på fritids är inte heller tillsatt.  
   Man håller på att införa Unikum som lärplattform för kunskapsuppföljning, föräldrakontakt, 
m.m. Där finns läroplan, kunskapsmål, individuella mål, närvaro, utvecklingssamtal, 
föräldrakontakt, m.m. Helena W ska återkomma om huruvida Unikum kan användas för 
kontakt mellan MFF och föräldrarna.  
   Alla klasser har fotograferats. Skolan undrar om MFF kan stå för halva kostnaden för 
tryckning av en skolkatalog.  
   Elevråden för åk 1-3 och 4-6 fungerar bra. Vi  pratar om värdegrunden HARMONI och 
hur elevernas nyfikenhet och lust att lära ska väckas. Detta är kopplat till 
verksamhetsplanen. Skolan arbetar lite extra med trygghetsskapande just nu m a a den 
mediala rapporteringen om ”clown-attacker” som många barn är rädda för.  
   Nästa elevråd är ett matråd den 21/11 och inför den ska eleverna i sina klasser svara på 
en enkät om maten.  
   Åk 5 har i år fått uppdraget att ha luciatåg vid sista sammanträdet för kommunfullmäktige 
den 12 december.  
    Eftersom det inte kommit in så många svar på Skolinspektionens enkät så har svarstiden 
förlängts från den 21/10 till den 28/10.  
   En skyddsrond har genomförts. Den ska följas upp förhoppningsvis tillsammans med en 
representant från Skolfastigheter. 
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    Den ansökan till Boverket som är planerad för att finansiera hinderbanan ska 
undertecknas och lämnas in av huvudman för verksamheten. Lokalchefen Jesper 
Djupström  ska ta upp saken på ett möte nästa vecka.  
 
MFF informerade om mötet med klassföräldrarna (se bilaga).  
 

5. Hinderbanan  
Vi diskuterade hur arbetet ska organiseras och utsåg Lisette Bäckström och Märta Jensen 

till att arbeta vidare med detta tillsammans med fritids- och idrottslärare. Eva sköter 
kontakterna med Lokalchefen och Skolfastigheter samt Boverket.  
 

6. Nobeldagen 
Klasslärarna ska genom inbjudan i veckobrevet försöka få en föreläsare per årskurs som ska 
tala under Nobelveckan (”Nobelföreläsningar”). MFF behöver inte göra någon insats.  

 
7. Ekonomi 
Hittills har ca 50 st familjer betalat medlemsavgiften. Räkningarna för Alnäs och internet har 
betalats. Johannes Leffler har haft fritidsråd som resulterade i en ”önskelista” med förslag till 
inköp för fritidsverksamheten: två pingisbord och två basketkorgar. Beslut om detta fattas vid 
ett senare möte – eventuellt skulle delar av önskemålen kunna ingå i hinderbanans ansökan 
till Boverket.  

Beslut: Styrelsen fattade beslut om att bevilja ansökan om delfinansiering av skolkatalogen. 
Mikaela underrättar Eva M Ö. 
 

      8 Övriga frågor 
Botond Pakucs har börjat titta på hur arbetet med hemsidan skulle kunna se ut och 
presenterade några olika möjligheter. Målet är att ha en modernare och mer funktionell 
hemsida som många kan använda, inte minst med avseende på administratörer i styrelsen. 
Styrelsen beslutade att göra en helt ny hemsida och att ha en arbetsgrupp kring detta. Botond 
är sammankallande.  
 
9. Mötets avslutande  
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 
 

 
 
 
Mikaela Magnusson          Linnéa Littorin 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
Vidi: 
 
 
Eva Mc Carthy Öst 
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Bilaga 1 
Anteckningar från möte med klassföräldrar den 20 oktober kl 18-19.  
 
Styrelsen presenterade sig och informerade om vad föreningen gjort under de senaste åren, vad 
medlemsavgifterna går till och om Malmaskolans kväll.  
 
Information lämnades om Nobeldagen, då föräldrar kommer att bjudas in av lärarna för att hålla 
populärvetenskapliga föreläsningar (”Nobelföreläsningar”).  
 
Diskussion hölls om föräldrafika. 
 
Diskussion hölls om trafiken och de diskussioner som förts med kommunen de senaste åren.  
 
MFF kommer att skicka ut kommunens trafikrapport samt löpande protokoll från styrelsemöten till 
klassföräldrarna som sedan får sprida utifrån intresse i sina klasser.  
 
En förälder lyfte frågan om att barn i 11-14-årsåldern tar sig upp på skolans tak på helger och 
kvällar.  
 
Diskussion hölls om mattiderna samt matens kvalitet.  
 
Föräldraföreläsningar och föräldrafikan som arrangeras av MFF uppskattas. Lämplig tidpunkt är 
c:a kl 18 på vardagar.  
 
Fråga lyftes om städning av toaletterna.  


