MALMASKOLANS
FÖRÄLDRAFÖRENING

Styrelsemöte, Malmaskolans föräldraförening
Datum: 22 september, 2021
Tid: 18:00-19.00
Zoom-möte
Närvarande: Tobias Törndahl, Per-Olof Andersson, Herin Oh, Karin Stenbergh, Hanna Kultima och Jan
Hagman (punkt 2, dialog med skolan).

1. Ordinarie möte öppnas.
2. Dialog Malmaskolan – MFF
Information från rektor Jan Hagman:
a. Rektor Jan Hagman kommer att vistas 100% på Malmaskolan medan biträdande rektor
Henrik Ericsson kommer att vara på Malmaskolan 40% och på Rosendalsskolan 60%.
b. Den årliga promenaden till Kung Björns hög som var planerad den 23 september har
skjutits fram till 7 oktober pga väderförhållanden.
c. Sex lärare på Malmaskolan kommer att delta i ett pilotprojekt för utprovning av Lexplore
vilket innebär DLS screening via ögonföljning mha AI för att utvärdera läsförståelse hos
barnen.
d. Några föräldrar med barn i förskoleklass har uttryckt brist på information inför skolstarten.
e. Hinderbanan. Möte har ägt rum med Disenmark (Skolfastigheter) och Karaphashalis (KLK).
Det har framkommit att ytterligare signifikanta avgifter tillkommer för:
i.

Flytt av bodar (10 000-15 000 per bod)

ii.

Markarbete under hinderbanan, ca 30 000 kr

Skolledningen och styrelsen anser att dessa avgifter är för stora och kommer att undersöka
möjligheterna till att installera hinderbanan på befintligt markunderlag och/eller utan flytt av
bodar.
f.

Rektor Jan Hagman kommer att auskultera i klasserna i större utsträckning.

g. VFU-studenter från barn- och fritidsprogrammet och APL-studenter från lärarprogrammet
har nu sin praktik på Malmaskolan. Personalen är nöjda med dem och det vore bra om
VFU-studenterna som praktiserar i åk 5 och går sista terminen kan komma tillbaka och
arbeta/vikariera på skolan.
h. Omfattande vägarbeten sker och planeras på vägarna kring skolan vilket kan försvåra
framkomlighet för tex matleverans.
i.

Datumen för höstens APT-möten är 26/10 och 25/11. APT-mötet i december kommer att
fastställas efter 29/9 då restriktionsuppdateringen är klar.
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3. Godkännande av föregående protokoll och kallelse
4. Hinderbanan: se punkt 2e.
5. Tider för höstens styrelsemöten: 26/10 kl. 18 i personalrummet och 25/11 kl. 18 . Datum för
mötet i december kommer att fastställas senare.
6. Ett extra årsmöte som planeras till den 25/11 (i anslutning till styrelsemötet) för val av extra
ledamöter samt revisorssuppleanter kommer att utlysas två veckor innan via Unikum.
7. Information om MFF och höstens aktiviteter kommer att skickas ut i samband med utlysning av
extra årsmöte (se punkt 6).
8. Signering av protokoll från årsmöte och konstituerande möte. Verksamhetsberättelsen har
skrivits under av samtliga ledamöter utom en som flyttat. Pelle har skickat dokumentet till
henne. Protokollen från årsmötet och konstituerande mötet är skrivna och justerade. Pelle ser
till att de blir signerade under nästa vecka.
9. Ekonomi (stående)
a. Uppdatering (Pelle). Två nya medlemsavgifter har inkommit.
b. Nya ansökningar och förfrågningar via e-post.
i. Ansökan om bidrag på 15000 kr till bokinköp har inkommit från Christina
Ekenberg, speciallärare och biblioteksansvarig på lågstadiet. Då de har ett
innestående anslag på 7000 kr som beviljades föregående termin bör inköpet
kunna göras om skolan motfinansierar 50%.
ii. Ansökan om bidrag till utrustning till skolgården har inkommit från idrottslärare
Joakim Jansson.
o

Pingisbord samt pingisracket/bollar

Styrelsen beviljar ansökan.
10. Under övriga frågor diskuterades att föreningens hemsida bör uppdateras.
11. Mötet avslutas

Vid protokollet,

Ordförande

Herin Oh

Tobias Törndahl

12500 kr

