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Styrelsemöte för Malmaskolans föräldraförening  
 
Datum: 9 januari 2018 
Tid: 18:30-20:00 
Närvarande: Jenny Reimer, Tove Fall, Linnéa Littorin, Lena Pelander, Johan Dicksved, Lina 
Nordquist, Lisette Holmberg, Jan Hagman (p.1-5), Helena Wolrath (p.1-5) 
Plats: Malmaskolans personalrum 
 
 

1. Mötets öppnande  
Ordförande Jenny Reimer hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. Som övrig fråga anmäldes programmeringsundervisning.  
 

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

4. Skolans punkt  
Eleverna i åk 2 och åk 5 har svarat på en enkät om maten. Ett möte ska hållas med 
Therese Mårtensson, enhetschef Kost och Restaurang i Uppsala kommun angående 
enkäten.   
  Inflyttningen i modulerna är som meddelat framflyttad till efter sportlovet. Det känns lite 
mer rimligt att hinna med till dess. Ny utrymningsplan har gjorts med anledning av detta, 
eftersom tidigare utrymningsplan och samlingsplats inte är aktuell under nuvarande 
omständigheter. Åk 2 ska flytta in i de lokaler som för närvarande huserar åk 4 och 6. 
Förskoleklasserna och åk 1 samt deras fritids ska flytta in i lokalerna längs med 
Björkhagsvägen (nuvarande åk 3 och åk 5 lokaler). I modulerna blir det 8 klassrum samt 
grupprum, toaletter, osv på totalt cirka 900 kvm. Det är oklart om det finns någon plan från 
kommunens sida angående användningen av modulerna efter det att Malmaskolans 
renovering är klar. Så fort information finns kommer den att lämnas av rektorerna till alla 
föräldrar.    
    Inför Malmaskolans kväll diskuterar vi om besöken i klassrummen kan tidigareläggas så 
att alla hinner med att besöka klassrummen utan att det konkurrerar med klassaktiviteterna. 

5. Hinderbanan  
Arbetet har varit otroligt tungrott. Lisette har nu bestämt sig för att dela upp 
påverkansarbetet gentemot kommunen i etapper. Hon har anmodat Skolfastigheter att i 
vart fall börja med bidragsansökan till Boverket och kommunens tjänsteman har lovat att nu 
kolla på den. 

 
6. Möte med klassföräldrar inför Malmaskolans kväll samt Infoblad. 

Möten med klassföräldrarna kommer att hållas inför Malmaskolans kväll den 14 februari 
och den 25 april kl 17.30–18.30. Inför detta ska information skickas ut till klassföräldrar via 
e-post samt läggas ut på hemsidan. Infobladet om föräldraföreningen ska också läggas ut 
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på hemsidan samt skickas ut till klassföräldrarna för vidare distribution till respektive klass’ 
föräldrar.  

 
 

7. Ekonomi 
Föreningen har god ekonomi. 30.000 kr är alltjämt budgeterat för hinderbanan. 
Deklarationen ska lämnas in snart. Just nu är det bara kassören som har åtkomst till 
kontona men behörighet ska ordnas för ordföranden också. Inga nya bidragsansökningar 
har inkommit sedan föregående möte.  

 
8. Extra styrelseträff 

Styrelsen träffades den 14 december på Rosendal 17 för att på ett fritt och 
förutsättningslöst sätt kunna diskutera föreningens verksamhet och kommande aktiviteter. 
Vi pratade om att stötta föredrag (för föräldrar o barn) angående sociala medier. Vi pratade 
om olika saker som vi vill diskutera med skolledningen under vårterminen, bl.a. 
pedagogiken i förskoleklass, om utmaningar till starka elever, utveckling av 
stavningsundervisning, m.m.   

  
 
9. Övriga frågor 

Ev skulle föräldraföreningen kunna stötta inköp av utrustning för undervisning i 
programmering. Kanske kan vi anmäla intresse för att delta i ett forskningsprojekt (vid 
Uppsala Universitet) om detta. Detta kan vi diskutera med skolan på ett kommande möte.  

 
9. Mötet avslutas 

 
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 

 
 

 
 
 
 
Jenny Reimer          Linnéa Littorin 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
Vidi: 
 
 
Jan Hagman 


