MALMASKOLANS
FÖRÄLDRAFÖRENING
Styrelsemöte Malmaskolans föräldraförening 2018-09-19
Plats: Malmaskolans personalrum
Närvarande: Jan Hagman, Henrik Ericson, Linnea Littorin, Johan Dicksved, Botond Pakucs, Elin-Maria
Bergsten, Tobias Törndahl, Pelle Andersson, Lena Pelander
1. Mötet öppnades
2. Godkännande av dagordning och kallelse
3. Dialog skolan – MFF
a. Skolans punkt
Jan Hagman informerar: Många rekryteringar har skett, bl.a. en lärarrekrytering till åk 5:
Henrik Åberg (tidigare Enskilda). En elevassistent till åk 2 ska också rekryteras. Man har
även rekryterat fritidspersonal och ny skolsköterska (Marie Nilsson) och ny biträdande
rektor (Henrik Ericson). Renoveringen blev något försenad jämfört med tidsplanen i somras
men är nu ikapp igen. Det ser mycket fint ut inne i de nya lokalerna, behagligt ljus och bra
ljuddämpning. Slutbesiktning sker på fredag 20 september och flytten (förskoleklass, åk 1
och åk 2) är planerad till sista helgen i september. Extramöte skall hållas angående byte av
person på skolfastigheter som är inkopplad på bygget inför den fortsatta renoveringen av
skolan. Enligt plan skall lekområdet utanför mellanstadielängan finnas tillgängligt för
barnen under renoveringsarbetet. Tung trafik kommer att gå på vägen till en början och det
kommer därför att bli svårt att lämna barn på skolan med bil. Förhoppningen är att
säkerhetskontrollen kring transporter med tunga fordon fungerar bättre denna gång än
senast.
Markiser har satts upp på alla modulerna.
Henrik Ericsson informerar: Barackerna fungerar bra för åk 3-6, bygget tar en hel del tid i
anspråk när det kommer till planering och hantering och ändringar sker fortlöpande.
Det finns bra strukturer på skolan tycker han som nyanställd, bl.a. finns många
återkommande evenemang som känns självklara. En digital satsning är på gång, personal
utbildas (Office 365).
Det springs på skolans tak på kvällstid och lov, detta gäller troligtvis även barn från andra
skolor och detta är ett problem. Detta har lett till vattenläckor och att taket nyligen fick
bytas ut. Stället där de klättrar upp behöver åtgärdas och eventuellt märkas upp med en
skylt om att det är förbjudet att gå på taken.
Skolgården räcker inte riktigt till för elever i åk 5-6 på lunchrasten, det diskuterades om vad
som ska tillåtas för dem i skolans närområde (longboard, Skivlingsparken).
Information till skolans representanter från MFF: Det verkar fungera bra i 1A och B som
ombildades efter sommarlovet: ordningen fungerar hittills i de nybildade klasserna.
b. Hinderbanan: Vi skulle behöva en uppdatering av Lisette var vi står i nuläget för att den nya
styrelsen skall kunna ta över och fortsätta strävan mot bygget av den hinderbana som MFF
beslutat att ge till Malmaskolan i 50-årspresent.
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4. Formering av nya styrelsen
a. Resterande styrelseposter: Två ansvariga för Malmaskolans kväll behöver utses. ElinMaria anmäler intresse för att ta posten som informationsansvarig. Övriga poster/uppgifter
kan eventuellt fördelas mellan styrelsemedlemmarna under året.
b. Fyllnadsval för en revisor samt två valberedning – anslag sätts upp på skolan för extra
årsmöte i samband med nästa styrelsemöte. Då skall även beslut tas angående de 113
kronor i gamla mynt som Johan tagit över från förra kassören.
5. Terminens möten. Nästa möte 25 oktober (även extra årsmöte med fyllnadsval), därefter 22
november och 12 december. Tid 18.30 alla tillfällen.
6. Informationsinsatser. Datum för föräldramöten i alla klasser skall samlas in, då MFF bör
representeras på dessa för att informera om föreningens aktiviteter och bjuda in till engagemang i
föreningens frågor. Efter föräldramötena samlas kontaktinformation från alla klassföräldrar in så
att dessa sedan lätt kan nås för information via en mail-lista. Botond ordnar också att styrelsemailgruppen uppdateras.
7. Ekonomi. Johan rapporterade att en ansökan (6000 kronor plus reseersättning) avseende en
teaterföreställning i gymnastiksalen under hösten. Denna föreställning kommer alla elever på
skolan till godo. Ansökan bifalles. Styrelsen skall påminna lärare och rektor att de kan söka medel
från MFF för aktiviteter, eftersom antalet ansökningar förra året var få.
8. Planering läsåret 2018-2019. Nya punkter att ta upp i MFF under året diskuteras, till exempel att
anordna ett föredrag för mellanstadieelever med föräldrar angående hantering av sociala medier.
9. Övriga frågor. Plats för styrelsemötena diskuteras. Matsalens nyckel måste hämtas och lämnas inne
i Uppsala centrum, vilket blir besvärligt i längden. Eventuellt kan vi istället sitta i ett klassrum, detta
tas upp med skolans representanter på nästa möte.
10. Ordförande Linnea Littorin avslutade mötet.

___________________________
Linnéa Littorin
Ordförande

_______________________________
Lena Pelander
Sekreterare
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