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Styrelsemöte, Malmaskolans föräldraförening 

 

Datum: 13 oktober, 2020 

Tid: 18:00-19.00 

Plats: Malmaskolans personalrum 

Närvarande: Tobias Törndahl, Per-Olof Andersson, Tomas Kubart, Herin Oh, Erik Widell, Caroline Lund, 
Anders Kylesten och Jan Hagman (punkt 2, dialog med skolan). 

 

1. Ordinarie möte öppnas. 

2. Dialog Malmaskolan – MFF 

Information från rektor Jan Hagman: 

a. Oroväckande interaktion mellan Malmaskolans elever och förbipasserande äldre 
barn/ungdomar/vuxna har rapporterats: försök till att locka med godis/chips och vid ett 
tillfälle lyftes ett barn i förskoleklass upp på ryggen. Personal har informerats om detta och 
incidenten kommer att anmälas till polis och KIA (kommunens system för att rapportera 
tillbud och olycksfall). Skolledningen kommer även att kontakta personal på närliggande 
skolor med äldre elever. 

b. En elevs mobiltelefon har försvunnit i åk 4. En utredning om eventuell stöld pågår med 
frågor till vårdnadshavare. 

c. Effekterna av Covid-19, att stanna hemma vid minsta symptom har mest drabbat 
vikariesidan. Det har varit svårt att få tag på vikarier via ipool systemet och man har istället 
anställt behöriga timvikarier. 

d. Det finns inga konstaterade fall av Covid-19 bland personal eller elever men beredskap 
finns, skolledningen och skolsköterskan har utarbetat ett spårningssystem i händelse av 
konstaterad smitta. 

e. Årets luciatåg kommer att äga rum på ett alternativt sätt. Musikläraren kommer att göra en 
filminspelning av femmorna som går luciatåget varefter filmen kommer att visas upp för 
klasserna. 

f. Rektor godkänner att styrelsen via Unikum skickar ett infoblad om MFF inklusive 
anvisningar om att betala medlemsavgifter till vårdnadshavare. 

Herin har kontaktat kommunen (SBF) och Skolfastigheter angående hinderbanan. Det framkom att 
den i 2017 utritade placeringen mestadels omfattar kommunal mark men placeringen bör 
begränsas till Skolfastigheters mark. Idrottslärare Joakim Jansson har nu gett ett nytt förslag på 
placering närmare skolan men i dagsläget innebär det sämre insyn från skolgården då bodarna 
täcker stora delar. Rektor ställer sig positiv till att flytta bodarna och kommer att granska den nya 
föreslagna placeringen med Joakim, bitr. rektor och fritidssamordnare. Vidare uppskattas 
underhåll/besiktning av hinderbanan till några tusen kronor per år enligt Skolfastighter. 

3. Dagordning och kallelse godkänns. 

4. Underskrifter av protokoll: konstituerande mötet och årsstämman. Pelle ser till att 
verksamhetsberättelsen blir signerad. Tomas lägger upp på hemsidan. 
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5. Hinderbanan: uppdatering av Herin. Se punkt 2g) ovan 

6. Fortsatt information om MFF. Se punkt 2f ovan. Tobias sammanställer ett infoblad och kort 
mailtext för Unikumutskick. 

a. Tomas hjälper Tobias med att besvara och återkoppla/bekräfta mail som inkommer till 
styrelsen från vårdnadshavare och personal. 

7. Ekonomi (Pelle) 

a. I dagsläget är antalet familjer som betalat medlemsavgift 7. Förra året var antalet 57. Målet 
är 70 betalande familjer speciellt med tanke på att Malmaskolans kväll blev inställd i våras. 

b. Ansökningar 

 Förfrågan från klasslärare Eleanor Svensson angående sponsring av bussresa för åk 
3 för skolresan ”Uppland runt”. Detta är något vi planerar att fortsätta stödja även 
detta år med en post i vår budget för själva bussresan på upp till 10000 kr. 

 Tidigare sökt anslag av fritidssamordnare Johannes Leffler och personal på 5446 kr 
till en låda för förvaring av utomhusleksaker har dragits tillbaka. 

 Ansökan om bidrag till bokinköp av speciallärare Christina Ekenberg beviljades med 
4000 kr då skolan köper böcker för samma summa.  

8. Övriga frågor 

a. En förteckning över klassföräldrar och deras kontaktuppgifter kommer att upprättas i 
dropboxen. 

 

9. Mötet avslutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Törndahl       Herin Oh  

Mötesordförande       Sekreterare 


