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Styrelsemöte, Malmaskolans föräldraförening 

 

Datum: 26 oktober, 2021 

Tid: 18:00-19.00 

Plats: Malmaskolans personalrum 

Närvarande: Tobias Törndahl, Herin Oh, Erik Widell, 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. Hinderbanan. En offert har begärts från Skolfastigheter för hinderbana med 
markarbete/fallgrus men utan flytt av bodar.  

b. Fyra fall av Covid 19-infektion har konstaterats på skolan under den gångna månaden. 
Återgång till det normala kommer att ske successivt med fortsatt upprätthållande av 
handtvätt och användning av handsprit.  

c. Karin S. undrar huruvida Smittskyddsenheten meddelar skolan om konstaterad smitta hos 
elev. Rektor svarade att det alltid har varit föräldrarna som kontaktar skolan om detta. Han 
kommer att följa upp frågan med skolchef Erik Ojala. 

d. Under höstlovet v. 44, kommer ca 30 elever från Rosendalsskolan ha fritidsverksamhet i åk 
3:s klassrum på Malmaskolan pga flytt till moduler. 

e. Polisanmälan har skett efter några incidenter mellan två elever samt en vårdnadshavare på 
skolan. Socialtjänsten har även blivit inkopplad. 

f. Fotbollsplanen. Det har föreslagits att separera klasserna genom att införa klassvis 
turordning på fotbollsplanen. Johannes och fritidspersonal kommer att upprätta ett 
schema för detta. Offert för ett staket, i syfte att dela upp fotbollsplanen, inväntas. 

g. Erik W. undrar över om förra årets förskoleklasser kommer att kompenseras för missad 
simundervisning som diskuterats i tidigare styrelsemöte. Rektor svarade att 
kompensationen kommer att ske på idrott/hälsa lektionerna. 

h. Grävarbeten runt skolan. Elledningar har grävts och VA-ledningar följer. Bjerking har 
kontrollerat att grävarbetena inte innebär någon risk för förstörelse av fastigheten. 
Trafiken kommer att vara enkelriktad i olika riktningar under olika perioder. 
Mattransporten är garanterad att ske utan problem. 

i. Datum för APT-mötet i december är bestämt till 15/12 vilket kommer att följas av julbord 
för personalen. 
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j. Julavslutning, luciatåg samt fadderverksamhet kommer sannolikt att kunna hållas på 
normalt sätt detta år. 

k. Beträffande bokning av matsalen har Malmaskolan förtur, då evenemang anordnas för hela 
klassen kan man cc:a skolan i bokningsförfrågan. 

3. Godkännande av föregående protokoll och kallelse  

4. Hinderbanan: se punkt 2a.  

5. Erik W. har uppdaterat hemsidan med protokoll och styrelsesammansättning. 

6. Ett extra årsmöte som planeras till den 25/11 (i anslutning till styrelsemötet) för val av extra 
ledamöter samt minst en revisorssuppleant kommer att utlysas två veckor innan via Unikum.  

7. Information om MFF, vad vi har sponsrat/åstadkommit och QR-kod för medlemsavgift kommer 
att skickas ut i samband med utlysning av extra årsmöte . 

8. Ekonomi (stående) 

a. Uppdatering (Pelle via Tobias). Sedan förra mötet har en medlemsavgift betalats in. 
Skolan har gjort inköpet av bordtennisbord till gården och Pelle har fått fakturan. 
Bokinköp är på gång. Skolan försökte att skicka fakturan direkt till MFF vilket Adlibris 
motsatte sig, men det löste sig antagligen med att skolan betalar fakturan och 
vidarefakturerar oss. 

b. Inga nya ansökningar har inkommit. 

9. Inga övriga frågor. 

10. Mötet avslutas. 

 

Vid protokollet,   Ordförande 
 

 

Herin Oh    Tobias Törndahl 
 
 
 
 


