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Styrelsemöte, Malmaskolans föräldraförening 

 

Datum: 25 november, 2021 

Tid: 18:30-19.30 

Plats: Malmaskolans personalrum 

Närvarande: Herin Oh, Pelle Andersson, Sofia Imberg Kelhoffer, Erik Widell, Karin Stenbergh, Lisa Schwartz, 
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 på 62 000 har inkommit från Skolfastigheter för hinderbana med 
markarbete/fallgrus men utan flytt av bodar. En sarg runt hinderbanan rekommenderas 
också vars pris beror på val av material. 

b. Vårdnadshavare ombeds göra frånvaroanmälan innan kl. 8:00 med tanke på tid för 
planering av personal/mat. 

c. Rektor har framfört frågan angående smittskyddsdokument till skolchef Erik Ojala. 

d. Trots vädjan från skolledningen via Unikum är trafiksituationen runt skolan oförändrad. 
MFF kommer att skicka ett meddelande till klassföräldrarna om att vi ska hjälpas åt under 
tiden som grävarbetena kring skolan pågår genom att undvika att köra in med bil för 
avlämning och upphämtning, samt ej blockera utfarter längs Björkhagsvägen eller använda 
de privata utfarterna som vändplan och undvika personalparkeringarna och köra försiktigt  

e. Det har förekommit fall av vårdnadshavare som skäller på barn. 

f. MFF framförde ett förslag från en förälder i åk 2 att öka vuxentätheten på rasterna med 
hjälp av rastvakter från volontärorganisationer vilket rektor ställde sig positiv till. Herin 
kontaktar Anna L. med kontaktuppgifter till volontärorganisationer att initiera detta. 

g. Datum för APT-mötet i december är bestämt till 15/12 vilket kommer att följas av julbord 
för personalen. Jan kommer att gå kl. 17 och kommer ej kunna närvara på styrelsemötet. 

h. Julavslutning, luciatåg kommer tyvärr att vara digitala även detta år med julhälsning från 
skolledningen (och eventuellt en MFF film). 

3. Godkännande av föregående protokoll och kallelse  

4. Hinderbanan: se punkt 2a. Styrelsen beslutar att acceptera offerten med förbehåll för rimlig 
kostnad för sarg. 

5. Julklapp till skolan kommer att inhandlas med en budget på 2000-3000 kr. 
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6. Ekonomi (stående) 

a. Uppdatering (Pelle). Utgifter: Bokinköp på 1400 kr. Avgift på 2 kr för Swish. 

b. Inga nya ansökningar har inkommit. 

7. Inga övriga frågor. 

8. Mötet avslutas. 

 

Vid protokollet,   Ordförande 
 

 

Sofia Imberg Kelfoffer                                                                 Herin Oh 
 
 
 
 


