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Styrelsemöte, Malmaskolans föräldraförening 

 

Datum: 15 december, 2021 

Tid: 18:00-18:50 

Plats: Malmaskolans personalrum 

Närvarande: Tobias Törndahl, Pelle Andersson, Herin Oh, Lisa Schwartz 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 inkommit från Skolfastigheter för hinderbana med 
markarbete/fallgrus men utan flytt av bodar. Total kostnad: ca. 60 000kr (59234 kr med 
2020 års priser på hinderbanan). Kostnad tillkommer för ev. sarg runt fallsanden. Pris beror 
på val av material och vilka delar sargen ska löpa runt osv. Jan kommer att diskutera med 
sin ekonom imorgon om hur faktureringen ska utföras. 

b. Julavslutningen den 21 december kommer att hållas utomhus. Kl. 8:30 för FA-åk 3 och kl. 9 
för åk 4-6. 

c. Vädjan om att hålla barnen hemma under jullovet då föräldrarna inte jobbar har haft 
effekt. Under mellandagarna kommer endast 10 st barn vistas på fritids. 

d. Ytterligare ett Unikum inlägg från skolledningen har skickats ut om att beakta 
trafiksituationen under tiden som grävarbetena pågår kring skolan, dvs att undvika att köra 
in med bil för avlämning och upphämtning. I detta ingår att ej använda 
personalparkeringen eller blockera utfarter längs Björkhagsvägen, eller använda de privata 
utfarterna som vändplan. MFF har även skickat samma vädjan till klassföräldrarna om att 
nå ut till vårdnadshavarna i respektive klass. 

e. Den 27/12 kommer mattbyte i modulerna äga rum för ljuddämpning. 

f. Datum för vårens APT-möten kommer att fastställas den 16:e december. 

3. Godkännande av kallelse. Tobias kommer att påminna Sofia om att färdigställa protokollen från 
föregående styrelsemöte och det extra årsmötet. 

4. Hinderbanan: se punkt 2a. Styrelsen beslutar att finansiera upprättandet av hinderbanan på ca 
60 000 kr med förbehåll för sargen. Herin kontaktar Skolfastigheter imorgon angående ungefärlig 
kostnad för sargen. 

5. Julklapp till skolan. Tobias har beställt två ishockeymål enligt önskemål från fritidssamordnare 
Johannes och idrottslärare Joakim. Pelle och Herin hjälper till att dekorera och transportera 
målen till julavslutningen.  
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6. Vårens möten. Kommer att förläggas i anslutning till vårens APT-möten, datum för dessa 
kommer att fastställas den 16 december. 

7. Information om MFF inklusive julhälsning. Infoblad kommer att skickas ut i början på terminen. 
Tobias överlämnar ett hockeymål vid avslutningen för FA-åk 3 och Pelle överlämnar det andra 
hockeymålet vid avslutningen för åk 4-6. 

8. Malmaskolans kväll. Enligt tidigare beslut ska samtliga ledamöter hjälpa till att organisera MSK med 
början i mars 2022. 

9. Ekonomi (stående) 

a. Uppdatering (Pelle). Inga uppdateringar. 

b. Inga nya ansökningar har inkommit. 

10. Inga övriga frågor. 

11. Mötet avslutas. 

 

Vid protokollet,   Ordförande 
 

 

Herin Oh    Tobias Törndahl 
 
 
 
 


