
 MALMASKOLANS 

 FÖRÄLDRAFÖRENING 

 

Styrelsemöte, Malmaskolans föräldraförening 

 

Datum: 26 november, 2020 

Tid: 18:00-19.00 

Zoom-möte 

Närvarande: Tobias Törndahl, Per-Olof Andersson, Tomas Kubart, Herin Oh, Caroline Lund och Henrik 
Ericson (punkt 2, dialog med skolan). 

 

1. Ordinarie möte öppnas. 

2. Dialog Malmaskolan – MFF 

Information från biträdande rektor Henrik Ericson: 

a. Det har fungerat bra med virtuella möten för personalen. 

b. Vårdnadshavare ska lämna och hämta utomhus och kan meddela via sms eller ringa vid 
ankomst så kommer barnen ut. Styrelsen föreslår att listan med hämtningstider för 
vårdnadshavare att fylla i sätts upp på ytterdörren. 

c. Det har uppmärksammats att föräldrar ibland kör in på personalparkeringen vid 
lämning/hämtning och hänvisas att istället använda besöksparkeringen vid åk 3-6.  

d. MFF julklapp till skolan. Se punkt 6 nedan. 

e. Alla julaktiviteter är inställda. Rektorerna planerar att sända en virtuell julhälsning till 
klasserna. 

3. Dagordning och kallelse godkänns. 

4. Status för underskrifter av protokoll: verksamhetsberättelsen ska undertecknas av Sofia och Elin-
Maria. Pelle ordnar detta. 

5. Hinderbanan:  

a. Uppdatering av Herin: Rektorerna har i samråd med Skolfastigheter och KLK kommit 
överens om att så snart MFF återkommer med en budget för byggande av hinderbana 
genomför Skolfastigheter projektet utefter angiven kostnadsram. Underhåll och besiktning 
kommer att skötas av Skolfastigheter och budgeteras skolan.  

b. Beslut om en budget på 34,214 kr för hinderbana, montering samt flytt av bodar. 

6. Årets julklapp till skolan. Lägre sittande basketkorgar på förskoleklass/lågstadiesidan föreslogs. 
Idrottslärare och fritidssamordnare kommer att tillfrågas om deras åsikter om detta samt om 
eventuella andra tips på julklapp. Budgeten för julklapp beräknas till 2000-3000 kr. 

7. Ekonomi  

a. Uppdatering (Pelle) Ytterligare 31 medlemsavgifter har inkommit. 

b. Ansökningar 

 Förfrågan från en förälder i åk 5 om inköp av 2-3 flyttbara fotbollsmål. Vi hör med 
idrottslärare och fritidssamordnare om deras synpunkter på detta. 
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8. Övriga frågor 

a. Malmaskolans kväll. Ett planeringsmöte brukar hållas ca en månad före evenemanget. Vi 
planerar att ta beslut om/när evenemanget och planeringsmötet ska äga rum innan 17/3. 

b. Vårterminens möten beslutas att hållas kl. 18 den 9/2, 17/3, 22/4 och 25/5. 

 

9. Mötet avslutas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Törndahl       Herin Oh  

Mötesordförande       Sekreterare 


