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Styrelsemöte för Malmaskolans föräldraförening
Datum: 23 maj 2018
Tid: 18:30-20:30
Närvarande: Tove Fall, Linnéa Littorin, Johan Dicksved, Botond Pakucs, rektor Jan Hagman samt
Pelle Andersson, Sharare Engman, Åsa Heldring (föräldrar, ej styrelseledamöter)
Plats: Malmaskolans personalrum

1. Mötets öppnande
Mötesordförande (vice ordf i styrelsen) Tove Fall hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes. Till skolans punkt tillades en punkt 4 a uppföljning av situationen
i förskoleklasserna.
3. Protokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna. Vi diskuterade
vad MFF kan bidra med angående matsalen.
4. a. Skolans punkt
i. Vi diskuterade situationen i förskoleklasserna. Läsåret har varit turbulent i Solrosen och nu
kommer klasserna att göras om inför höstterminen. Jan berättade om hur man resonerat för
att situationen ska bli bättre. Det kommer att vara tre heltidstjänster/pedagoger per klass, 1
lärartjänst, 1 fritidspedagog och 1 resurs. Vi föräldrar efterfrågar mer information och tätare
kontakt, rutiner för överlämning från personal till vårdnadshavare samt kontakt med
vårdnadshavare.
ii. Uppföljning av besök med Theres Mortensen. Vi inväntar resultat av enkäten från 2:orna
och 5:ornas enkät. 5:ornas har gjort enkäten två gånger, så deras resultat kan jämföras.
Botond har kollat upp ljuddämpare som kan inköpas till matsalen. Eventuellt kan MFF
skänka detta till skolan, om kostnaden är överkomlig. Kanske har kommunen någon person
som är kunnig avseende ljuddämpning.
iii. Sociala medier-evenemang. Vi skjuter på denna punkt till nästa läsår.
iv. Budget, mm. Jan har ännu inte fått någon ekonomisk uppföljning med kommunens
skolekonom Anders. Renoveringen går framåt och de jobbar på bra. Pga problem med
leveranser är slutdatum dock förskjutet c:a 6-8 veckor. Renoveringen blir något mer
omfattande än vad som var tänkt från början, man byter tak också, t.ex. Golven blir bättre
än tidigare. Skolstarten kommer att ske i de lokaler som används just nu och så kommer
F-2 att flytta tillbaka till de renoverade lokalerna i september. Markiser har beställts till
modulerna för att få bukt med värmen. Både Jan och Micke har felanmält gruset på
grusplanen flera gånger. Markona ska komma och återställa planen till det skick den var i
innan modulerna byggdes. Felanmälan har också skett avseende en massa grus som
ligger kvar i ”slussen” vid lärarentrén. Resultaten på sexornas nationella prov har ännu inte
kommit.
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4b. Hinderbanan
Lisette är inte här så ingen uppdatering kan ges.
5. Policy kring dataskyddsförordningen
Botond har gått igenom hemsidan för att säkerställa att reglerna i den nya
dataskyddsförordningen åtföljs. Vi behöver ha en rutin för bl.a. gallring av personuppgifter.
Botond kommer att skriva en policy. Har enskilda personer frågor om detta kan de vända sig
till styrelsen.
6. Uppdateringar av arbetsbeskrivningar
Vi i styrelsen ska uppdatera våra arbetsbeskrivningar. Om det inte finns någon
arbetsbeskrivning för det egna ämbetet ska man skriva en.
7. Malmaskolans kväll - summering
Malmaskolans kväll fungerade mycket bra och vädret var strålande. Det blev ett mycket lyckat
evenemang. Intäkterna blev 71 000 kr – precis som förra året. Kostnaderna var ungefär
16 000 kr. Klasserna ska fundera på vilket välgörenhetsändamål de vill skänka pengar till..
8. Sommartårta
MFF kommer att bjuda lärarna på traditionsenlig tårta dagen före skolavslutningen.
9. Ekonomin
MFF har god ekonomi och vill gärna att skolan och lärarna ska söka pengar till olika aktiviteter.
Det kommer att finnas utrymme för lite större satsningar de närmsta åren.
10. Planering läsåret 2018-2019
Ulrika Gunnarsson är valberedning och vill ha information om vilka som ställer upp för omval till
nästa år. Tove och Jenny kommer inte ställa upp för omval. Johan är tveksam. Botte och
Linnéa ställer upp för omval. Årsmötet bestäms till den 5 sept. kl 18.30. Kallelse ska sättas
upp och anslås den 20 augusti i samband med terminsstart samt på hemsidan (Linnéa
ordnar). Tove kollar bokning av matsalen.
11. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmälda.
12. Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet, som är terminens sista.
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