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Styrelsemöte för Malmaskolans föräldraförening
Datum: 25 april 2018
Tid: 18:30-20:00
Närvarande: Jenny Reimer, Tove Fall (p1-4a i), Johan Dicksved (p1-4a i), Lina Nordqvist, Botond
Pakucs, Lisette Holmberg, Jan Hagman, Theres Mortensen, Sara Nygårdh
Plats: Malmaskolans matsal

Agenda
1. Mötets öppnande
Ordförande Jenny Reimer hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Johan
Dicksved för protokoll t.o.m. punkt 4a då Linnea Littorin inte är närvarande, Jenny tar vid
därefter och skriver resterande punkter.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes. Som övrig fråga tillades en punkt om GDPR och MFF av Botond.
3. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll diskuterades igenom och lades till handlingarna.
4. Dialog skolan: MFF
a. Skolans punkt
i. Theres Mortensen, Sara Nygårdh, Måltidsservice Uppsala kommun, diskussion kring
skolmat och skolans matsal samt inredning och utrustning
Måltidsservice informerade om deras verksamhet. På deras hemsida man kan läsa mer om
verksamheten: www.maltidsservice.uppsala.se. Skolmaten erbjuder 2 rätter + 1 grön rätt varje dag.
Maten skall vara ekologisk till 50%, Uppsala kommun har som mål att 2023 ha 100% ekologisk mat. 1
dag i veckan är det helt vegetarisk meny. Allt kött som serveras i skolan är svenskt. Svinn, är ett av de
stora problemen där det är en svårighet att beställa rätt mängd mat. Det har tidigare gjorts en enkät
kring kosten, görs i årskurs 2, 5 och 8. Det var dock inga svar från årskurs 2 på enkäten i år. Jan
kommer att skicka ut en länk till vårdnadshavare i årskurs 2 för att besvara enkäten hemma. Skolan
har matråd 1 gång per termin, där diskuterar elever, lärare och representanter från Måltidsservice
(ibland) problem med maten och miljön i matsalen. Miljön i matsalen är ett problem, den är ganska
kal och steril. Det diskuterades vilka möjligheter som finns för att förbättra miljön i matsalen, bland
annat gardiner, ljuddämpande skärmar etc. MFF ska fortsatt diskutera vad föreningen kan bäst bistå
med.
ii.
Uppföljning läget i Solrosen
Skolan har haft möte med vårdnadshavare till elever i Solrosen. Föräldrar fick jobba i mindre grupper
och diskutera kring hur alla kan bidra och hjälpas åt till att få en bättre social miljö i klassen. Skolan
har tagit in extrapersonal i gruppen. Skolan får stöd från kommunens resurs (konsultativt stöd) som
jobbar med frågor som dessa.

iii.

Budget, uppdatering (Jan)
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Tas upp vid nästa möte.
b.

Hinderbanan, uppdatering:
Lisette Holmberg har fått klartecken från Stefan Häggqvist (Skolfastigheter) angående
den planerade hinderbanan. Lisette håller nu på att undersöka vilka tillstånd som
behövs. Ett mejl kommer att gå ut till styrelsen för att sammanfatta läget och vad so
behövs.

5. Malmaskolans kväll
Möte med klassföräldrar nu i kväll, 25 april. Representanter från alla klasser fanns med och
allt är enligt plan. MFF behöver ta fram en affisch för att anslå Malmaskolans kväll, Tove
driver detta. Post-mötes anteckning: Lina kommer att sätta upp affischer på skolan och den
är också mejlad till skolan för utskick via mejl/Unikum. Listor på vad tex hamburgare mm
kostar skulle vara bra att ha vid kupongtältet. Kan vi ordna fram en QR-kod, för att slippa
skriva in Swish-numret. Botond undersöker detta, det ska gå.
6. Sociala medier
Vi skjuter detta till nästa möte.
7. Ekonomi (stående):
A) Uppdatering
Inget att rapportera.
B) Ansökningar
En ansökan om medel för Upplandsresan för årskurs 3 har kommit in och MFF bidrar gärna
till detta. Johan har underlaget.
8. Övriga frågor:
GDPR börjar gälla from 25 maj och MFF behöver ha en policy för detta. Botond erbjuder sig
att skriva ett utkast som styrelsen kan granska.
9. Mötet avslutas:
Ordföranden avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Jenny Reimer
Ordförande

Vidi:
Jan Hagman

Johan Dicksved
Tillfällig sekreterare

