MALMASKOLANS
FÖRÄLDRAFÖRENING

Styrelsemöte, Malmaskolans föräldraförening
Datum: 25 maj, 2021
Tid: 18:00-19.30
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 rektor biträdande rektor Henrik Ericson:
a. Trygghet på skolgården. Fortsatt arbete med förbättringar på fotbollsplanen med pojkar i
åk 5. En rastvärdsgrupp har inrättats. Ett högt staket planeras att byggas.
b. Vårdnadshavare uppmanas att hämta och lämna utomhus och ej dröja sig kvar på
skolgården.
c. Tårta till personalen. MFF bidrar med 1000 kr.
d. Sommaravslutningen blir föräldrafri pga covidrestriktioner. Det blir en digital avslutning
som åk 6 håller i.
e. Eftersom det inte blir någon karuselldag för blivande FK-barn föreslår Tomas ett alternativ
att göra en video som presenterar skolan.
f.

Hinderbanan. Ingen ny kommunikation från KLK. Henrik kontaktar Per-Joel för
statusuppdatering angående beställning till Skolfastigheter då donation är tillåten om
upprättandet ej är förenat med villkor.

g. Frågor från MFF till skolledningen:
i.

Inkomna ansökningar till MFF om sponsring till sexornas aktiviteter. Skolledningen
avråder aktiviteter utanför klassbubblan. Förra årets aktiviteter kan vara
vägledande (vi frågar klasslärare Helena och Henrik).

ii.

Schemalagd planeringstid för klasslärare och fritidspedagoger. Fritidsledare har
planeringstid mellan kl. 13-14. Om både klasslärare och fritidspedagoger har
schemalagd planeringstid så lämnas barnen utan tillsyn, så denna gemensamma
planering förutsätts äga rum då tillfälle ges.

iii.

Veckobrev från klasslärarna. Inga officiella riktlinjer finns för frekvens av veckobrev.

iv.

Klassfördelningen ht-21 är nästan klar.

v.

Att förbättra frisbeebanan mot dungen är ej möjligt då den ligger på kommunal
mark.

3. Godkännande av föregående protokoll och kallelse
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4. Hinderbanan: se punkt 2g. Det beslutas att vi ber KLK om ett entydigt svar angående beställning av
hinderbanan i nuläget då det ständigt tycks uppkomma nya hinder i ärendet.
5. Malmaskolans kväll 2021.
a. Efter omröstning med enkel majoritet beslutade vi att försöka hålla MSK i september.
Preliminärt datum 15 september eller en närliggande tis, ons eller tors.
b. Ett infobrev kommer att läggas upp i Unikum där varje klass ombeds anmäla
klassföräldrar så att de kan informeras om förberedelser.
c. Herin kontaktar Elin Maria och Erik angående planering. Vi siktar på att ha samma
stationer som tidigare år men utesluta de med lång startsträcka.
6. Information från MFF. Se punkt 5b.
7. Årsmöte och val till nästa års styrelse. Önskvärt är minst två ytterligare ledamöter då Tomas
avgår pga han ej längre har barn på skolan.
8. Ekonomi (stående)
a. Uppdatering (Pelle). 34 nya medlemsavgifter har inkommit. Troligtvis pga senaste
infobrevet. En förälder donerade 5000 kr, kommer att bekräfta med vederbörande att
summan var avsiktlig.
b. Nya ansökningar och förfrågningar via e-post.
i. Gagaboll. Beslut att ej sponsra pga kostnad samt att montering krävs.
ii. Klassföräldrar i åk 6 söker bidrag till gemensam aktivitet vid skolslut. Beslut att
endast sponsra aktiviteter med 7500 kr per klass inom kommungränsen och
klassbubblan efter godkännande från skolledningen.
iii. Förskoleklassavslutning: sommarutflykt med fika och glass. Beslut att sponsra
med 250 kr/klass.
9. Övriga frågor
a. Herin och Tomas uppdaterar nyheter på MFF:s hemsida
b. Tobias uppdaterar förälder som deltog i de två senaste mötena om punkt 2a och 2b
samt hänvisar till hemsidan för mötesprotokoll.
10. Mötet avslutas

Tobias Törndahl

Herin Oh

Mötesordförande

Sekreterare

