
 MALMASKOLANS 

 FÖRÄLDRAFÖRENING 

 
Styrelsemöte, Malmaskolans föräldraförening 
 
Datum: 04 december 2019 
Tid: 18:00-19.30 
Plats: Malmaskolans personalrum.  
Närvarande: Linnéa Littorin, Tobias Törndahl, Per-Olof Andersson, Sofia Imberg-Kelhoffer, Elin-Maria 
Bergsten, Henrik Ericson (p.5) 
 
Theres Mortensen, enhetschef Måltidsservice, theres.mortensen@uppsala.se 
 
Föräldrar: Anette Westerberg, Åsa Heldring, Sofia Eintrei. 
 

1. Theres Mortensen, enhetschef för Måltidsservice, berättar och svarar på frågor om skolmaten på 
Malmaskolan. 
 
Skolans mat lagas på Eriksbergsskolan och transporteras till Malmaskolan. På Malmaskolan jobbar 
två personal med skolmaten. Innehållet i menys styrs till viss del av politiker i kommunen, inriktning 
mot kött, fisk grönt osv. Generellt finns 2-3 rätter på menyn där utmaningen är att beställa rätt 
antal portioner. Under hösten har vissa rätter tagit slut ett antal gånger och då drabbas främst 5:or 
och 6:or som äter sist. På måndagar är åtgången av mat som störst. De första barnen äter 10:30 
och de sista 12:00. Under terminen genomförs ett matråd med elever och skolans personal. F-3 och 
4-6 träffas separat. 
 
Vid omtagning får kön brytas för att alla ska hinna äta på utsatt tid. 
Barnen tar mat själva (F och 1 får hjälp av pedagoger). 
Två identiska köer för att öka genomströmningen. 
Nya dryckesstationer finns, observation att barnen dricker för lite framförs. 
Koncept med smakskedar diskuteras. 
 

2. Ordinarie möte öppnas. 
 

3. Dagordning och kallelse godkänns. 
 

4. Protokoll från föregående möte godkänns. 
 

5. Dialog med skolan – information från biträdande rektor Henrik Ericson. 
 
Skolans förskoleverksamhet diskuteras på initiativ av tre föräldrar med barn i verksamheten. 
Generellt diskuteras hur verksamheten i förskoleklasserna kan förbättras där många upplever 
klasserna som trygga men inte speciellt utvecklande. Totalt jobbar 11 personal på 3 klasser. 
Förbättrad information inför skolvalet  önskas också. 

 
6. Tomas, Pelle och Tobias har träffats och gått igenom strukturen på hemsidan. Tomas har gjort flera 

ändringar för att öka tydligheten. 
 

7. HT2019. 
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a. Linnéa skriver ett julbrev som ska publiceras på Unikums hemsida med avseende att 
beskriva föreningens verksamhet för alla föräldrar. Målet är att öka andelen föräldrar som 
stöder MFF ekonomiskt. 

b. Medlemsvärvning Se a). 
c. Efter diskussion med skolan beslutas att Tobias köper in åkmadrasser för en budget upp till 

3000 kr. Julklappen ska överlämnas på julavslutningen 20/12. 
d. MFF söker en ny biträdande projektledare till Malmaskolans kväll. Arbetet förväntas börja i 

februari/mars med information till ansvariga klassföräldrar. Tid för infomöte + 
Malmaskolans kväll bestäms i januari efter samråd med skolan. Linnéa stämmer även av 
med rektorerna om passande tider för föreningens möten kommande termin. 

 
8. Ekonomi. 

a. Pelle skickar in nya papper för att få tillgång till föreningens ekonomi som firmatecknare. Få 
räkningar har inkommit. 

b. Inga ansökningar om bidrag till verksamhet. Linnéa  ansöker om att MFF ska slippa 
deklarera. 

c. Årskurs 6 jobbar vidare med sitt välgörenhetsbidrag från Malmaskolans kväll på 3000 kr. 
Arbetet med val av bidragsmottagare väntas vara klart i januari. 

 
9. Pelle har tittat på hinderbanan i Nåntuna. Medlemmar ur MFF planerar att åka och titta på 

lekplatser i Nåntuna och Sunnersta söndag 15/12 med avgång 09:15.  
 

10. En uppdaterad lista med kontaktuppgifter till alla klassföräldrar har påbörjats av Pelle på 
föreningens dropbox. De som kan bidrar med information. 

 
11. Mötet avslutas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Linnéa Littorin   Tobias Törndahl  
Mötesordförande   Sekreterare 
 

 
 

 


