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Protokoll styrelsemöte, Malmaskolans föräldraförening, org.nr: 802500-6357

Datum:9 november2022

Tid: 1B:00-19:20

Plats: Malmaskolans personalrum

Närvarande: Herin Oh, Hanna Kultima, Karin Stenbergh, Lisa Schwartz, Mino Ashkan Far samt

rektor Zandra Boivie del av mötet (punkt 2, 5 och delar av punkterna B, L0 och 11).

1) Ordinarie möte öppnas.

2) Dialog Malmaskolan - MFF

a) Rektor ber om inspet från styrelsemedlemmarnas uppfattningar av utvecklingssamtalen

på skotan. Gruppen har otika upplevelser. Merparten har varit bra anpassade efter

respektive barn och upplevts som skräddarsydda. Finns dock upplevelse om

ostrukturerade möten och där överenskommelser inte följs upp. Tillviss del upplevs

bedömningarna som görs i Unikum som "schablonmässiga". Rektor ser ett behov av att

standardisera utvecklingssamtalen så att atla håller samma goda nivå.

b) Rektor upplever att det finns ett lågt förtroende för skolan, dvs att vårdnadshavare inte

känner att de når fram på rätt nivå då vissa frågor som lyfts titlskottedningen är på

detaljnivå. Detta kan bero på att det finns ett behov hos vårdnadshavare av att bli sedda

och hörda tittföljd av ett uppdämt missnöje med tidigare skolledning.

c) Rektor avser använda skyddsrummet på skotan tittett faktiskt skyddsrum och har under

höstlovet tömt och städat ur skyddsrummet. Föreningen har sen tidigare en dedikerad

hylla i skyddsrummet med btand annat materialsom brukar användas under

Malmaskolans kvätt. Någon från föreningen behöver gå igenom det som finns i

skyddsrummet som titthör MFF.

3) Godkännande av föregående protokoll och kallelse.

4) Status för överlämning av styretseposter;

a) Överlämning titl Lisa Schwartz som föreningens kassör är genomförd.

5) Hinderbanan: uppdatering

a) Uppsata kommun har fortfarande inte lokaliserat ÖLF:en. Rektorn har bokat in ett möte

med kommunen och kommer att skriva en ny öLF, Kostnaden för själva hinderbanan har

inte ökat. Markarbete och övriga kostnader är framtagna under våren 2022 och borde

inte ha ökat nämnvärt sen dess, med anledning av inflationen tex.

6) Trygghet på skotgården: uppföljning av nya åtgärder

a) De nya åtgärderna verkarfungera bra'
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7) Hemsidan: förslag på ändringar

a) Hanna tar fram förslag på rensning av hemsidan.

B) Föred rag om barn och internet av Salgado: LII\ 2023 k1.18.30 - 20.30 med paus mitt i. Fika
och d iskussion efteråt.

a) Matsalen är bokad 18-21:30. Maxantal är 105 st. Det finns dock inte så många stolar utan
snarare runt 80 st,

b) Reklam görs i rektorsbrevet, först en Save-the-date och senare en pdf-inbjudan med
anmä[nings[änk.

c) Anmälningsförfarande - Herin gör en pdf-inbjudan. Hanna ordnar med anmälningstänk.
Föreningen kommer endast att efterfråga namn. Hanna tar fram en skrivning angående
information om personuppgiftsbehandlingen samt att de som har specialkost/atlergi får
mejla in det.

9) Klassförä[drar: uppföljning och uppdatering av listan

a) Finns en ny lista framtagen. Var och en fyller på med information där det saknas. Resten
behöver föreningen samla in från respektive klasslärare.

10) Julfika med visning av klassrum

a) Det har tidigare genomförts julfika med visning av klassrummet (innan pandemin). Dessa
har skett på kvältstid vid 18.00 och årskurserna har genomfört det samtidigt. Det har varit
väldigt uppskattat. Eftersom det föreslås genomföras på kvältstid behöver skolledningen
[ängre tid för att planera schema för klasslärarna. lstället för jutfika föreslås ett
öppethus/kick-off med fika ijanuari 2023. Frägan tas upp igen vid nästa möte.

11) Julktapp tilI skolan.

a) IDH-1ärare/fritidssamordnare: pingisrackets/bollar, fotbollar, flyttbara fotbollsmåt

b) Rektor: böcker, önskar tilI våren genomföra författarbesök av Etias och Agnes Våhlund
(Handbok för superhjältar) men väntar på prisuppgift. Rektorn återkommer i frågan.

c) Slöjdlärare: lnget svar har inkommit, Föreningen påminner igen.

d) Musiklärare: lnget svar har inkommit. Föreningen påminner igen.

12) Ekonomi (stående)

a) Uppdatering (Lisa).

i. Oförändrat från sist. Webblicensen betatd.
ii. 166 148 kr på kontot.
iii. Lisa tar reda på hur mycket föreningen spenderade på Malmaskolans kväll på lCA,

b) Nya ansökningar

i. lnga nya ansökningar har inkommit

13) övriga frågor
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L4) Mötet avslutas

Vid protokol[et,
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