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Malmaskolans föräldraförenings styrelsemöte 
 
Datum: 22 nov 2018 
Tid: 18:30-20.00 
Plats: Malmaskolans personalrum  
Närvarande: Jan Hagman, Linnea Littorin, Tobias Törndahl, Pelle Andersson, Elin-Maria Bergsten, Botond 
Pakucs, Lena Pelander 
 
 
Dagordning 
 

1. Mötet öppnades  
 

2. Dagordning och kallelse godkändes 
 

3. Formering av nya styrelsen - uppdatering  
Elin-Maria accepterar att åta sig uppdraget som ansvarig för Malmaskolans  kväll (var ej närvarande 
vid förra mötet).  
 

4. Dialog skolan - MFF 
a. Skolans punkt 

Byggmöte: Några kommunikations-missar har förekommit mellan skola och byggföretag. 
Bland annat har en avstängning felaktigt satts upp. Kommunikationen skall bli bättre 
mellan Peab och skolan. 
Jan har nu börjat som rektor även på Rosendalsskolan/Polacksbacken, där han kommer att 
ha huvudansvar.  Henrik kommer att utöka sin skolledartid på Malma då han överlåter 
undervisningen i åk 5 till nyanställd lärare.  
 

b. Informationskanaler 
Elin-Maria tar upp frågan om kommunikation med lappar mellan skola och föräldrar – 
skulle denna inte kunna göras på annat sätt? Vilka lappar finns – är alla nödvändiga? Jan 
ska undersöka saken vidare. Viss information måste finnas på papper, till exempel 
kontaktuppgifter – och information på papper är också i vissa fall smidigt för lärarna att ha 
tillgång till.  
 

c. Hinderbanan, uppdatering 
Pelle har haft ett möte med Lars-Magnus Ejdeholm (också förälder på Malmaskolan) som är 
landskapsarkitekt. Skolan skall stå som byggherre men frågan drivs av MMF.  
 

d. Stöd till skolan: matte/IT 
MFFs engagemang i matematikundervisningen har tagits emot med glädje av 
mellanstadiepersonalen, och interaktion planeras till våren. 

 

e. Trafiken på Björkhagsvägen 
Situationen på morgnarna är fortfarande under all kritik. Folk parkerar så att boende längs 
vägen inte kommer ut med sina bilar (!). Jan och Pelle kontaktar kommunen och försöker 
engagera parkeringsvakt el liknande att närvara någon eller några morgnar, kanske kan 
detta förbättra situationen. 
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5. Informationsinsatser (genomförda och kommande) 

Alla föräldramöten är nu hållna och mailadresser till alla klassföräldrar finns. Många är skickade till 
Botte men han saknar fortfarande några uppgifter innan han kan sammanställa en mailinglista 
innehållande alla klassföräldrar. 

 
6. Årets julklappar 

Pulkor, stjärtlappar och hjälmar önskas från skolans håll. Inköp kommer att ske för maximalt 3000 
kronor.  
 

7. Vårterminens mötesdatum samt datum för Malmaskolans kväll 
Tre datumförslag föreslogs för Malmaskolans kväll:  den 15, 22 eller 23 maj. Lina och skolan 
tillfrågas.  
Förslag på datum till första mötet för vårterminen är onsdagen den 9 januari kl. 18.30. 

 
8. Ekonomi (stående) 

Inga ansökningar har inkommit till Johan och ingen ansökan ligger i facket på skolan idag.  
 
 

9. Övriga frågor  
Diskuteras att många kanske har hjälmar och skridskor hemma som skulle kunna doneras till skolan 
Om skolan så önskar kan vi organisera ett utskick till alla föräldrar. 
 
 

10. Ordförande avslutade mötet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linnéa Littorin   Lena Pelander 
Ordförande   Sekreterare  

 

 
 
 


