MALMASKOLANS
FÖRÄLDRAFÖRENING
Styrelsemöte, Malmaskolans föräldraförening
Datum: 16 december, 2020
Tid: 18:00-19.00
Zoom-möte
Närvarande: Tobias Törndahl, Per-Olof Andersson, Tomas Kubart, Sofia Imberg Kelhoffer, Herin Oh,
Caroline Lund, Erik Widell och Jan Hagman (punkt 2, dialog med skolan).

1. Ordinarie möte öppnas.
2. Dialog Malmaskolan – MFF
Information från rektor Jan Hagman:
a. Det har varit många sjukskrivningar bland personalen med kort varsel, egna timvikarier har
då använts istället för vikarier utifrån via ipool.
b. Flaggstången som lagades gick sönder vid frakt så en ny flaggstång erhölls.
c. Nya direktiv för kursplaner kommer att gälla från augusti 2021 med förbättrad likvärdighet
som mål. Planeringen inför detta kommer att påbörjas i mars innefattande bla mer
ämnesspecifika arbetslag.
d. IBIS arbetet fortgår och implementeras till elever och personal.
e. Personal:
• Fritidssamordnare Johannes kommer att vara föräldraledig 60% vilket kommer att
täckas av timvikarier.
• Klasslärare Evelina i åk 5 återkommer från föräldraledighet och vikarie Nikolai
slutar.
f.

Hinderbanan: Då varken KLK eller Skolfastigheter vill åta sig att utföra beställningen av
hinderbanan och Skolfastigheter ej tillåter att MFF beställer den har rektorerna kontaktat
skolchefer Erik Ayala och Lotta Åkerman för att undersöka möjligheter till mottagande av
gåva.

g. Arbetsmiljögruppen undersöker, genomför och sedan följer upp arbetsmiljön så att ohälsa,
olycksfall eller andra tillbud kan förebyggas i samråd med skyddsombud och fackliga
representanter.
h. MFFs julfilm (regi, manus och medverkande: Herin och Tobias) kommer att visas i klasserna
och även en julavslutningshälsning från rektorerna via Teams.
3. Dagordning och kallelse godkänns.
4. Status för underskrifter av protokoll: alla protokoll och verksamhetsberättelsen är signerade.
5. Hinderbanan: se punkt 2f) ovan. Vi avvaktar skolchefers ställningstagande angående skolans
mottagande av donation.
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6. Årets julklapp till skolan. Herin har inhandlat mobila basketkorgar (som kan fästas med remmar
runt träd och stolpar), basketbollar i olika storlekar, tennisbollar, hopprep i olika längd och
twistband. Kommer att ställas utanför expeditionen. Totalt 1740 kr.
7. Information om MFF. Tobias kommer att skicka ut ett infoblad i början av vårterminen.
8. Klassföräldrar. Förteckning över klassföräldrar planeras vara komplett i samband med planering av
Malmaskolans kväll.
9. Ekonomi
a. Uppdatering (Pelle)
•

Inga ytterligare medlemsavgifter har inkommit.

•

En utgift på 1100-1300 kr för bankkostnader har bokförts.

b. Ansökningar
•

Angående förfrågan från förälder i åk 5 angående inköp av flyttbara fotbollsmål. Vi
avvaktar med detta då idrottslärare och fritidssamordnare haft fullt upp med
planering av julklappar och hinderbaneplacering.

10. Övriga frågor
a. I händelse av att ingen hinderbana kan upprättas funderar vi på vad vi ska göra med avsatta
medel.

11. Mötet avslutas.

Tobias Törndahl

Herin Oh

Mötesordförande

Sekreterare

