MALMASKOLANS
FÖRÄLDRAFÖRENING

Styrelsemöte, Malmaskolans föräldraförening
Datum: 16 mars, 2022
Tid: 18:00-19:30
Plats: Malmaskolans personalrum
Närvarande: Tobias Törndahl, Pelle 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. Hinderbanan. Skolan beställer hinderbanan och betalar via bankgiro (exklusive moms)
därefter skickas fakturan till MFF.
b. Hög sjukfrånvaro på skolan har noterats bland personalen.
c. Åk 5 ska tävla i ”Vi i femman” vilket kommer att sändas på radio nästa torsdag.
d. Personalen har påbörjat en utbildning för att öka kunskapen om HBTQ.
e. Rastvärdsgruppen har bytt dag från fredagar till tisdagar. På fredagar leder åk 6 styrda
rastaktiviteter.
f.

Många VFU studenter praktiserar på skolan nu vilket är positivt.

g. Ett matråd kommer att hållas med husmor från Eriksbergskolan angående bla
utportionering så att maten ska räcka till klasserna som äter sist.
h. Framkomligheten för matleveranser under ombyggnation/vägarbetet har gått bra och
sprängningspersonalen har varit kommunikativ angående vattenavstängningar etc.
i.

Nitton elever kommer att sluta på Malmaskolan efter åk 5, några nya har tagits in vilket
innebär 21-22 elever per klass i åk 6 kommande läsår.

j.

Henrik Ericsson har fått tjänsten som rektor på Rosendalsskolan och slutar därmed sin
tjänst som biträdande rektor på Malmaskolan i augusti.

k. Till följd av kriget i Ukraina beräknas en flyktingström av ca 300 barn till Uppsala. Från åk 4
och uppåt placeras barnen i FBK klasser med gradvis inslussning till ordinarie skola.
l.

Krisplaner har förberetts i händelse av utslagning av ström/vatten/internet.

3. Godkännande av föregående protokoll och kallelse.
4. Hinderbanan. Se punkt 1a)
5. Inför Malmaskolans kväll.
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a. Datum fastställs till 16/5. Info via Unikum utskick kommer att läggas upp snarast.
b. Infomötet med klassföräldrarna skjuts upp till 6/4.
c. Inventering. Tobias och Pelle kommer att göra en materialinventering ons, tors el. fre då
Måns är tillgänglig.
d. Planeringsmöte hålls efter ordinarie styrelsemöte, se separata dokument i Dropbox.
6. Uppföljning av vuxna på skolgården.
a. Skoladministratör Anna L. har mejlat utvalda volontärorganisationer, tyvärr har ingen
svarat.
b. Otrygghet och incidenter under raster i förskoleklass förekommer. Rektor kommer att
undersöka möjligheterna med utökad utevistelse för FA personalen. Karin S. följer upp om
vilka åtgärder som tagits.
7. Ekonomi (stående)
a. Inga uppdateringar
b. Inga nya ansökningar eller förfrågningar har inkommit.
8. Övriga frågor.
a. Protokoll från styrelsemöte och extra årsmöte 21-11-25. Vi försöker sammanställa
protokollen mha tillgängliga minnesanteckningar då Sofias anteckningar förlorats.
9. Mötet avslutas.

Vid protokollet,

Ordförande

Herin Oh

Tobias Törndahl

