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Styrelsemöte, Malmaskolans föräldraförening 

 

Datum: 22 april, 2021 

Tid: 18:00-19.00 

Zoom-möte 

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

 

1. Ordinarie möte öppnas. 

2. Dialog Malmaskolan – MFF 

Information från rektor biträdande rektor Henrik Ericson: 

a. Ganska många sjuka bland personalen. Få sjuka bland eleverna.  

b. Fritids fortsätter att vara utomhus. Mellanmål ute när vädret tillåter. Uppmaningen att inte 
vara på fritids upphör vecka 17 (26 april). 

c. Hinderbana: KLK (Per Joel) meddelar att donation är okej om den inte är förenad med 
villkor. KLK kommer att lägga en beställning till skolfastigheter efter nämndemötesbeslut 
den 29 april. 

d. Fler rastvakter med en dedikerad vakt för fotbollsplanen. Läget på fotbollsplanen förbättrat 
i och med detta. 

e. Stock på skolgården. Beslut att ej initiera inköp av ny stock då det krävs tillstånd för 
installation. Tobias meddelar detta i ett brev för uppläsning i 2B varifrån förfrågan kom. 

3. Godkännande av föregående protokoll och kallelse  

4. Hinderbanan: se punkt 2c. 

5. Insamling vinterutrustning till skolan. Sex par skridskor, lika många hjälmar och en komplett 
skidutrustning har lämnats in. Tobias tackar för detta i ett infobrev. 

6. Information från MFF. Tobias sammanställer ett infobrev angående MFF, MSK och punkt 5. 

7. Ekonomi (stående) 

a. Uppdatering (Pelle). En ny medlemsavgift har inkommit. 

b. Inga nya ansökningar. Styrelsen godkänner motfinansiering av böcker till skolans 
bibliotek upp till 6000 kr. 

8. Övriga frågor 

a. Angående ökad trygghet under raster. Kommer att tas upp som en stående punkt för 
uppföljning på framtida styrelsemöten. 

b. Det har uttryckts önskemål om schemalagd planeringstid för klasslärare och 
fritidspedagoger. Vi frågar skolledningen om detta vid nästa möte. 
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c. Frekvens av veckobrev verkar variera mellan klasslärarna. Vi undersöker vid nästa möte 

om det finns någon riktlinje för hur ofta veckobrev bör skickas ut (tex minst en gång i 
veckan) och om inte om en sådan bör upprättas. 

d. Tobias informerar valberedningen om att börja söka efter kandidater till nästa års 
styrelse. 

9. Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Törndahl       Herin Oh  

Mötesordförande       Sekreterare 


