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Agenda 

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande Jenny Reimer hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Johan 
Dicksved för protokoll då Linnea Littorin inte är närvarande.  

 
2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. Som övrig fråga tillades punkt om att anordna ett evenemang för 
att diskutera sociala medier. 

 
3. Föregående mötesprotokoll  

Föregående mötesprotokoll diskuterades igenom och lades till handlingarna. 
 

4. Dialog skolan: MFF 
a. Skolans punkt 

i. Moduler, statusuppdatering:  
Inflyttning planerad till måndagen den 26/2. Planeringen för flytt är klar liksom planen 
för placeringen av klasserna i de olika lokalerna. Skolan kommer att sätta upp staket 
med grind för passage mot Björkhagsvägen då lågstadiebarnen flyttar till 
mellanstadiets gamla lokaler. Renoveringen förväntas pågå under ca 1 år.  

 
ii. Skridsko- och skidåkning elever: 
Ingen skridskobana på skolgården i år. Finns möjlighet att hyra ishallen i Valsätra. MFF 
skulle kunna stödja skolan med denna kostnad. Det finns ingen särskild planerad 
aktivitet ännu vad gäller skidåkning, detta är beroende av snötillgången. 

 
iii. Rapport från möte med Therese Mårtensson Uppsala kommun (Kost & Restaurang): 
Enkät har genomförts i årskurs 2 och 5 kring maten i skolan. Resultatet var nedslående 
enligt Therese Mårtensson. Skolan har haft möte med kommunen för att diskutera 
utfallet av enkäten. En möjlig åtgärd är att förändra miljön i matsalen, för att det skall 
bli mer trivsam miljö, bland annat sätta upp rumsdelare, köpa in nytt porslin (nu gjort). 
Ett matråd är inbokat under mars. Maten i matsalen har också diskuterats på 
elevrådet och kommer även att diskuteras i klasserna inför matrådet. Therese 
Mårtensson kan tänka sig att träffa MFF för dialog vid något kommande styrelsemöte.  

 
iv. Simskola för fsk: 
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Det är lite oklart om tider på Gottsundabadet har bokats eller om det fallit bort i 
planeringen. Helena Wolrath kollar upp om simundervisning är bokad i simhallen.  

 
v. Åk 6, att bibehålla elevantalet: 
Ca 30 % av eleverna på Malmaskolan slutar efter årskurs 5. Skolan har tidigare haft 
föräldramöten med föräldrar för att försöka föra dialog med föräldrar om fördelen att 
fullfölja hela låg- och mellanstadieskolgången på Malmaskolan. Det pågår diskussioner 
på skolan kring hur man skall jobba för att behålla eleverna, exempelvis genom 
profilering. Ett förslag som diskuterades var att genomföra en enkät för att följa upp 
varför eleven byter skola och vad som skulle kunna fått eleven att stanna kvar. Vad 
gäller att upprätthålla kvaliteten på undervisningen i årskurs 6 så ser skolan över med 
personal hur de jobbar i årskurs 6 för att upprätthålla kvaliteten.  

 
vi. Utvecklingsområden Malmaskolan:  
Se diskussion föregående punkt. 

 
vii. Budget, uppdatering: 
Budget prognos under mars. Just nu ser det ganska bra ut. Skolan jobbar för att få in 
kapital för att kunna satsa.  

 
b. Hinderbanan, uppdatering: 

Lisette Holmberg har diskuterat med Stefan Häggqvist (Skolfastigheter) angående den 
planerade hinderbanan, men ännu finns inget besked om det skall kunna gå att få till 
någon hinderbana. I första hand försöker MFF få till underskrift för ansökan till 
Boverket. 

 
5. Insändare: 

Linnea Littorin har skrivit en insändare om att det går så segt med processen kring 
hinderbanan. Insändaren har skickats till Uppsalatidningen och Unt. Post-mötes notering: 
Insändaren publicerads i UNT den 16 februari.  

 
6. Möte med klassföräldrar MSK, uppdatering:  

Tove och Lina har gett information om Malmaskolans kväll till klassföräldrarna, tidigare 
under kvällen och det var god uppslutning bland klassföräldrarna. Det blir samma koncept på 
MSK som föregående år, men vissa förändringar i placering av olika stationer p.g.a. av 
skolans renoveringsarbete. Nytt möte med klassföräldrar blir den 25 april. 

 
7. Ekonomi (stående):  

Deklaration pågår och skall färdigställas till 1 mars.  
MFF har fått in en ansökan från klass 1A och 1B om bidrag för att gå på Lilla teatern. MFF 
stödjer detta gärna.  

 
8. Övriga frågor:  

Diskuterades att MFF skall driva frågan vidare kring att anordna ett evenemang om sociala 
medier och barn. Tanken är att det skall vara en aktivitet som både barn och föräldrar kan 
vara med på.  
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9. Mötet avslutas: 

Ordföranden avslutar mötet och tackar för visat intresse. 
 
 
 
Jenny Reimer     Johan Dicksved 
Ordförande     Tillfällig sekreterare 
 
 
 
Vidi: 
Jan Hagman 
 
 


