MALMASKOLANS
FÖRÄLDRAFÖRENING

Styrelsemöte, Malmaskolans föräldraförening
Datum: 17 mars, 2021
Tid: 18:00-19.00
Zoom-möte
Närvarande: Tobias Törndahl, Per-Olof Andersson, Tomas Kubart, Sofia Imberg Kelhoffer, Herin Oh,
Caroline Lund, Karin Eklund och Jan Hagman (punkt 2, dialog med skolan).

1. Ordinarie möte öppnas.
2. Dialog Malmaskolan – MFF
Information från rektor Jan Hagman:
a. Det har gått hett till bland elevgrupperna på fotbollsplanen vilket kommer att stävjas med
personalnärvaro och observationer. En referensgrupp kommer att tillsättas med tryggheten
på fotbollsplanen som fokusområde.
b. Hinderbanan. Frågan är hur stor donation MFF kan ge skolan inom ramen för LOU. Frågan
har skickats vidare till områdeschefen. Troligtvis kommer ett nämndbeslut behövas.
c. Skolledningen undrar om personalen fortfarande kan söka bidrag från MFF och det
uppmuntrar vi till, tex delfinansiering av böcker till biblioteket och ersättning av aktivitet
för åk 6 (Stockholmsresa är tradition men kommer nog ej ske denna vår pga rådande
omständigheter).
d. Personalparkeringen används fortfarande av föräldrar vid hämtning/lämning. Ett Unikumutskick kommer att läggas upp angående detta.
e. Det har varit relativt låg frånvaro bland personalen.
3. Dagordning och kallelse godkänns.
4. Malmaskolans kväll. Kommer inte att genomföras i maj, men eventuellt under tidig höst. Tobias
skriver ett info-utkast angående detta. En uppstartsträcka är nödvändig för beställningar av mat
och sockervaddsmaskin
5. Hinderbanan. Se punkt 2b.
6. Insamling vinterutrustning till skolan. Några hjälmar och skridskor har lämnats in. En förälder
frågade styrelsen via mail om det var för sent att lämna in utrustning. Tobias kommer att följa
upp med henne angående detta.
7. Information från MFF. Se punkt 4.
8. Ekonomi (stående)
a. Uppdatering (Pelle). Inga nya medlemsavgifter har inkommit.
b. Ansökningar. Ett handskrivet brev från några barn i 2B har inkommit. Stocken vid
pingisbordet som man brukade kunna sitta på har gått sönder. Vi undersöker
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möjligheterna att ersätta stocken med en ny. 2019 inhandlades en balansstock 3100 kr
från Hammarskogs Snickeri.
9. Övriga frågor
a. En förälder efterfrågar ökad trygghet under raster. Detta gäller ej bara för att undvika
interaktioner med förbipasserande men även för att förhindra eller ingripa om barnen
behandlar varandra illa. Åtgärder som kan föreslås är en mer strukturerad fördelning av
rastvakter, tex att de sprider ut sig på ställen utom synhåll där barn vistas som inomhus
eller utanför skolgården. Styrelsen anser att detta är en fullt rimlig förfrågan och
kommer att lyftas på nästa möte.
10. Mötet avslutas

Tobias Törndahl

Herin Oh

Mötesordförande

Sekreterare

