
 MALMASKOLANS 

 FÖRÄLDRAFÖRENING 

 
Styrelsemöte, Malmaskolans föräldraförening 
 
Datum: 9 september, 2020 
Tid: 18:00-19.30 
Plats: Malmaskolans personalrum.  
Närvarande: Tobias Törndahl, Per-Olof Andersson, Tomas Kubart, Herin Oh, Erik Widell, Caroline Lund, 
Sofia Imberg-Kelhoffer (via länk). Jan Hagman och Henrik Ericson (punkt 2, dialog med skolan). 
 

1. Ordinarie möte öppnas. 
 

2. Dialog med skolan – information från rektor Jan Hagman och bitr. rektor Henrik Ericson 
Information från bitr. rektor Henrik Ericson: 

a. Det har varit en bra terminsstart och renoveringen har gått smidigt. 
b. Ny personal: 5A: klasslärare Nikolai, 1A: klasslärare Frida, 1B: klasslärare Maria, 4B: lärare 

Rebecka, 6B: klasslärare Paulina, Näckrosen: resurs Emil  
Information från rektor Jan Hagman: 

c. IBIS har börjat introduceras i klasserna med syfte att skapa en bra värdegrund bland 
eleverna. 

d. Om hanteringen av coronaviruset: fortsatt frekvent handtvätt, ökad utomhusvistelse. Inga 
faddergrupper, inga föräldramöten. 

e. Norby fritidsklubb har startat i modulen. 
f. Med anledning av dagens Unikum-utskick om olämpligt innehåll på sociala medier betonas 

vikten av samarbete mellan vårdnadshavare och personal för att begränsa sociala mediers 
inverkan på barnens tillvaro. 

 
3. Dagordning och kallelse godkänns. 

 
4. Höstens styrelsemöten planeras att äga rum kl. 18-19:30 följande datum: 9 september, 13 oktober, 

26 november och 16 december. 
 

5. Status för hemsidan, mail-listan (Tomas) 
a. Mail-listan – Vissa gruppmail har inte nått mottagarna. Det förelåg en gräns på antal tecken 

som nu justerats. 
b. Hemsidan – Kommer att uppdateras. Möjlighet till notiser via RSS el. dylikt då nytt innehåll 

läggs upp ska undersökas. 
 

6. Hinderbanan 
a. Hammarskog monterar ej längre hinderbanor, varvid grävare behövs. Herin frågar Linnea 

och Henrik om läget vid senaste kommunikation och ringer därefter kommunen.   
b. Det finns ett medgivande till installation från Skolfastigheter 2018 som fortfarande är 

giltigt. 
c. Senaste offerten från Hammarskogs snickeri 200228 är på SEK 14214. 
d. Tomas och Pelle kommer att söka grävare efter att fått fastställt djup av Hammarskogs 

snickeri. 
 

7. Fortsatt information om MFF. 
a. Tobias och Tomas sammanställer en kort informativ text om MFF att lägga upp på Unikum, 

om möjligt med en QR-kod för medlemsavgifter. 
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b. Affischer med info kommer att återanvändas. 
8. Ekonomi (Pelle) 

a. Inga uppdateringar 
b. Ansökningar 

• Speciallärare Christina Ekenberg söker anslag till bokinköp på 15 000 kr. Styrelsen 
beviljar SEK 6000 efter att ha bekräftat med rektorer om delfinansiering av 
kärnverksamhet. 

• Fritidssamordnare Johannes Leffler söker anslag på 5446 kr till en låda för förvaring 
av utomhusleksaker. Ansökan bifalles. 

 
9. Inga övriga frågor. 

 
10. Mötet avslutas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tobias Törndahl   Herin Oh  
Mötesordförande   Sekreterare 


