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Styrelsemöte Malmaskolans föräldraförening 2018-10-25 
 
Plats: Malmaskolans personalrum  
Närvarande: Jan Hagman, Henrik Ericson, Linnea Littorin, Johan Dicksved, Tobias Törndahl, Pelle Andersson, 
Lena Pelander. Botond Pakucs anslöt under mötets gång och Lars-Magnus Ejdeholm närvarade under 
punkterna 1-3.  
 
 

1. Mötet öppnades 
 

2. Dagordning och kallelse godkändes 
 

3. Formering av nya styrelsen 
 

• Pelle Andersson ansvarar för det fortsatta arbetet med hinderbanan, MFF:s 50-årspresent 
till Malmaskolan. Lars-Magnus Ejdeholm erbjuder sig att vara bollplank i detta arbete då 
han är landskapsarkitekt.  

• Lina Nordqvist och Elin-Maria Bergsten utses att tillsammans ansvara för förberedelserna 
inför Malmaskolans kväll i maj.  

• Botond Pakucs (som är web-ansvarig) utses till att även fungera som informationsansvarig. 
 
 

4. Dialog skolan – MFF 
Flytten av förskoleklass, åk 1 och åk 2 in i den nyrenoverade längan är avslutad och gick bra. 
Renovering av delen närmast Björkhagsvägen pågår nu och sköts av Peab. Under tiden för 
renovering stängs vissa ingångar till skolgården av, mail kommer att skickas ut till skolans föräldrar 
om detta. Vägen in till lastkajen får inte blockeras av bilar, då transporter som inte kommer in ej 
lastar sina varor utan åker iväg igen vilket leder till att skolan får stå för en extra utkörning. Under 
vecka 44 flyttas containrar och ute-pingisbordet flyttas över till den motstående av skolgården (där 
barnen vistas).  Musikundervisningen har tillfälligt också fått flyttas upp ur källaren. Musikläraren är 
sjukskriven och har ersatts av Per Fredriksson vilket har fungerat bra. Ny elevassistent samt lärare i 
5A är rekryterade. Rekrytering pågår även av fritidspedagog till åk 3 efter en uppsägning.  
Planering av 5:ornas luciafirande är ej helt klar ännu. Firandet kommer att bygga på frivilliga 
insatser från eleverna. Rektor och biträdande rektor informerades om att det inte kommer att bli 
något luciafirande i förskoleklass i år heller (uteblev förra året) och att föräldrar och barn uttryckt 
besvikelse. Detta då det för varje enskild elev bara är två tillfällen under 7 år på Malmaskolan som 
det ordnas luciatåg som barnet kan vara med i – förskoleklass och 5:an.  
Låsen i den nyrenoverade längan fungerar inte och skall bytas ut.  
Polacksbackens grundskola i Rosendahl kommer framöver att tillhöra samma rektorsområde som 
Malmaskolan. Samarbetsvinster i samband med denna omorganisation förväntas. 

 
5.  Aktiviteter, projekt, stöd till skolan.  

Diskuterades att medlemmar ur MFFs styrelse skulle kunna medverka vid en APT och prata om 
undervisningsmaterial som MFF vid intresse eventuellt skulle kunna stödja inköp av. Linnea mailar 
rektor om detta.  
Ljudmiljön i skolan (matsalen) diskuterades. Botond tipsar om Arbetsmiljöverkets app ”Buller”. 
Denna skulle lärare kunna ha i sin telefon och registrera och logga bullernivån i matsalen vid olika 
tillfällen under en tid. Föreligger höga buller-värden så kan åtgärder begäras. Blir en typav enklare 
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åtgärder  aktuella så kan vi åter ta upp ämnet i MFF och se om vi ekonomiskt kan bidra till någon 
buller-dämpande åtgärd. Behövs mer omfattande insatser är det en fråga kommunen får hantera.  
 

6. Informationsinsatser.  
Föräldramöten har hållits i de allra flesta klasserna och information om MFF har förmedlats. 
Mailadresser till klassföräldrar har noterats, dessa skickas till Botond för sammanställning i en e-
postlista. Informationsbladet från förra året skall uppdateras och åter sättas upp på skolan, skickas 
ut via mail och läggas ut på hemsidan. Lena uppdaterar bladet.  
Botond ser till att alla i nya styrelsen får tillgång till dropboxen.  

 
7. Årets julklapp till barnen diskuterades. Fotbollar lades fram som ett förslag. Tobias frågar Joakim 

Jansson och Johannes Leffler om de har någon bra idé om vad vi kan köpa in i år. Inköpen utförs på 
Black Friday-rean. 

 
8. Ekonomi. Karin Hellgren har ansökt om (och per capsulam beviljats) anslag för att åka till 

Evolutionsmuséet med klass 3A sedan förra styrelsemötet.  
 

9. Övriga frågor. 
• Barn har åter siktats på skolans tak. Åtgärder bör vidtas för att förhindra detta då taket 

tidigare tagit skada av detta och behövt repareras. 
• Det kan bli aktuellt med en målad hinderbana på skolgården till våren. 
• Både ”malmaff.nu” och ”malmaff.se” fungerar nu, de länkar till samma, aktuella, hemsida 
• Botond informerar om att det finns chattverktyg som är stängda för utomstående, 

reklamfria och dessutom gratis, om styrelsen skulle vilja komplettera mailinglistan med 
ytterligare möjlighet till interaktion.  

 
  

 
10. Ordförande Linnea Littorin avslutade mötet. Nästa möte äger rum den 22 november klockan 18.30. 

 
 
 
 

 
 
 
___________________________    _______________________________ 
Linnéa Littorin 
Ordförande  

             Lena Pelander 
              Sekreterare             

 
 
 
 
Vidi:  
___________________________ 
Jan Hagman 
Rektor 


