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Styrelsemöte, Malmaskolans föräldraförening 

 

Datum: 15 februari, 2022 

Tid: 18:00-19:30 

Plats: Malmaskolans personalrum 

Närvarande: Tobias Törndahl, Pelle Andersson, 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. Några olycksfall har skett på skolan till följd av snö och ishalka. Avstängning av hala 
områden med band har ej varit effektiva. 

b. FoHM har avlägsnat covid-restriktioner men återgång till det normala kommer att ske 
successivt då smittspridningen fortfarande är hög. Hög sjukfrånvaro på skolan noteras. 

c. Mellanstadiets friluftsdag kommer att planeras om pga töväder. 

d. Omkringliggande ombyggnation har orsakat sprickor i väggar, skarvar och tak på skolan. 

e. Trafiksituationen i anslutning till skolan har förbättrats. 

f. Hinderbanan. Skolfastigheter har kompletterat offerten med kostnad för sarg: 15 000 kr 
och grusgång: 10 000 kr. Jan mejlar förfrågan till Skolfastigheter angående moms och 
alternativ på material till sarg. 

g. Henrik (bitr. rektor) har sökt tjänsten som rektor på Rosendalsskolan. 

h. De nationella proven kommer att samrättas med Bergaskolan, Flogstaskolan och 
Hågadalsskolan.  

i. Herin kommer att mejla skoladministratör Anna L. om att kontakta volontärorganisationer 
för att undersöka möjligheterna till att öka ”vuxentätheten” på skolgården. 

j. Gemensamma lekar har införts för samtliga årskurser på tisdagar. 

3. Godkännande av föregående protokoll och kallelse.  

4. Hinderbanan: se punkt 2f. Styrelsen beslutar att finansiera upprättandet av hinderbanan enligt 
tidigare offert 62 000 kr och sarg på max 15 000 kr men utan grusgång. 

5. Vårens styrelsemöten kommer att hållas i anslutning till APT-mötena: 16 mars, 21 april och 17 
maj. Eventuellt också ett styrelsemöte någon gång i juni då APT mötet kommer att vara på 
dagtid den 16/6. 

6. Information om MFF kommer att skickas ut i samband med info om Malmaskolans kväll. 
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7. Uppföljning av vuxna på skolgården. Se punkt 2i). 

8. Malmaskolans kväll.  
a. Planeras äga rum v. 20, antigen 17, 18 eller 19 maj.  
b. Enligt tidigare beslut ska samtliga ledamöter hjälpa till att organisera MSK då ingen separat 

grupp tillförordnats. 
c. Alla tittar igenom anvisningar i Dropbox och vi planerar närmare i anslutning till 

styrelsemötet den 16/3.  
d. Herin kollar vilka klassers klassföräldrar som saknas i vår lista. 

e. Klassföräldrar kommer att kallas till ett infomöte den 23/3.  
f. Hanna bokar matsalen inför infomötet och Karin hämtar nyckel.  
g. Vi ska också titta i källaren att annat material som använts under MSK finns tillgängliga. 
h. Hanna undersöker bokning av sockervaddsmaskin. 

9. Ekonomi (stående) 

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

b. Inga nya ansökningar har inkommit. 

10. Övriga frågor.  

a. Arrangemang av lekgrupper i klasserna på raster kommer att uppmuntras så att tillfälle 
ges att prova på att leka med olika barn. 

b. Tobias kommer att påminna Sofia om att färdigställa protokollen från styrelsemöte det 
extra årsmötet 25/11. 

11. Mötet avslutas. 

 

 

Vid protokollet,   Ordförande 
 

 

Herin Oh    Tobias Törndahl 
 
 
 
 


