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Styrelsemöte, Malmaskolans föräldraförening 

 

Datum: 21 april, 2022 

Tid: 18:00-19:30 

Plats: Malmaskolans personalrum 

Närvarande: Tobias Törndahl, 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. Sex nya tjänster är utannonserade: rektor, speciallärare, två F-3 lärare, två 
fritidspedagoger. 

b. Sjukfrånvaron är fortfarande hög bland personalen. 

c. Personalen har deltagit i en IT-säkerhetsutbildning. 

d. Karuselldagen kommer att äga rum den 17 maj. 

e. Före MSK kommer klassrummen att hållas öppna mellan 16:30-17:00. 

f. Allaktivitetsdagen som anordnas av åk 6 kommer att äga rum den 3:e juni. 

g. Under Miljöveckan vecka 18 kommer det att vara med fadderverksamhet, tipsrunda och 
matbespisningen informerar om matsvinn. 

h. Fotbollsplanen har blivit felanmäld. Målen behöver sys fast och marken är gropig. 

i. Nya tider och turordningar för 6:orna på fotbollsplanen. 

j. Rastvakter har ombetts hålla ett extra öga på fotbollsplanen. Ett förslag har uppkommit om 
att bjuda in fotbollsklubbar att komma och prata om hur man ska agera. 

k. Trygghet på skolgården. Ett stormöte hålls varje fredag där personalen påminns om att 

vara aktiva. Om situationen ej förbättras bör tiden omfördelas så att personalen kan vara 

ute mer på rasterna på bekostnad av sina raster. För detta behövs fackligt godkännande. 

Nästa fackliga möte kommer antagligen att äga rum v. 17. Övriga åtgärder redovisades i en 

mailtråd tidigare. EHT och Solrosen har punktat upp några steg som ska följas för att 

strukturera upp: 

• Utöka samarbetet mellan Solrosen och Näckrosen 
• Lekar med rörelse (som är ansträngande! Kurator hjälper till) 
• Låsa ytterdörren vid behov! (detta då flertalet elever rymmer in på rasten och 

då tar upp en ur personalen!) 
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• Dela upp klassen vid raster så de befinner sig på två olika ställen på skolgården 
• Se över om idrottshallen kan bokas en extra gång i veckan under fritidstiden, 

för fysisk aktivitet 
• Se över om eleverna kan gå ner till musiksalen för att aktivera sig med sång och 

instrumentspel 
• Använda biblioteket för att dela upp klassen för spel och läsning 
• Fadderverksamheten kommer igång med år 3 (initiativ taget!) 
• Inköp för mer aktiv rastverksamhet (fotbollar, basketbollar, spadar, hinkar 

hopprep osv.) 
• Rastfördelning bland personalen för att inte behöva vara ensam med klassen 

  
Utvärdering kommer att ske den 19/4-22 och se vad som fungerat och vad som inte 
fungerat. 

l. Hinderbanan. Ett önskemål om beställning av hinderbanan (ÖLA) har lagts in till skolchefen. 

3. Godkännande av föregående protokoll och kallelse. 

4. Hinderbanan. Se punkt 1l. 

5. Inför Malmaskolans kväll. Se punkt 1e) 

a. Utvärderingar och erfarenheter från tidigare år för varje station kommer att sammanställas 
och skickas ut till klassföräldrar på söndag (24/4). Tobias – korv, sportloppis, Herin – café, 
bok och spelloppis, Hanna – bröd/sötebrödförsäljning, Karin – fiskdamm, Pelle – plantor. 

b. Hanna och Karin kontaktar de klasser (1B och 2B) som saknade representanter på 
infomötet. 

c. Inventering har utförts av Tobias; Pelle och Erik. Grillredskap och tygöverdrag till tält 
saknas. Rektor kommer att kontakta fd vaktmästare Micke Berlin angående detta. Även om 
att återfinna gamla bokföringspärmar. 

6. Uppföljning av vuxna på skolgården. Se punkt 1j och 1k) 

7. Ekonomi (stående) 

a. Inga uppdateringar 

b. Inga nya ansökningar eller förfrågningar har inkommit. 

8. Inga övriga frågor.  

9. Mötet avslutas. 

 

 

Vid protokollet,   Ordförande 
 

 

Herin Oh    Tobias Törndahl 
 


