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Skolans information
Fredrik och Mimmi skickar med en vädjan till alla föräldrar att uppdatera informationen till fritids
under sommarlov om barnens närvaro. Den här sommaren fanns dagar då 28 barn var anmälda till
jourfritids men endast 3 dök upp. Då behöver personalen kontakta alla barn som inte kommit för att
säkerställa att inget hänt dem. Förändrad närvaro påverkar också planering och inköp av mat,
aktiviteter och personalens arbetstid. Skolan har förståelse för att det kan vara svårt att ange datum
för ledighet lång tid i förväg, men understryker att det är viktigt att uppdatera och komplettera
anmälningen.
Fredrik berättar vidare om skolplattformen som kommer att ersätta skolwebben. I
skolplattformen kommer all information från skolan att finnas – veckobrev, kontaktuppgifter och
även krisfunktioner om skolan snabbt behöver komma i kontakt med alla vårdnadshavare.
Aviseringar och annat är under utveckling. Medan skolplattformen utvecklas kommer skolan att
fortsätta att skicka information även via mejl.
Fredrik och Mimmi berättar att det har börjat några nya medarbetare i förskoleklass, årskurs 1,
årskurs 2, årskurs 3 och en husvikarie som heter David.

Förberedelser inför årsmöte 26 september
Annika informerar om förändringar i nästa års styrelse. Annika kommer att lämna styrelsen efter sex
år, varav fem år som ordförande. Valberedningen föreslår Malin Hult som ny ordförande. Även
Jessica Andreasson kommer att lämna styrelsen. För att inte ha någon plats vakant gäller det att
rekrytera två nya ledamöter. En tillfrågad person har visat intresse. I övrigt söker styrelsen efter
ytterligare en ledamot. Övriga ledamöter kommer att sitta kvar så situationen är stabil.
Annika har bjudit in Denise Melin som är stadsdelsdirektör till årsmötet, och Denise har tackat ja
till att medverka. Jessica har haft kontakt med fältassistenterna. Mötet beslutar att be
fältassistenterna att bidra på annat sätt än som talare på årsmötet. Fredrik kommer att prata om

skolvalet. Mötet beslutar att också erbjuda föräldrar en rundvandring i lokaler på skolan som
vårdnadshavare annars sällan får se – biblioteket, ateljén på Klubben, musiksalen, slöjdsalarna och
idrottshallen.
Annika ska kontakta årskurs 4 och erbjuda dem att sälja bröd och korv på årsmötet.

Föräldramöten
Representanter från styrelsen kommer att medverka på alla föräldramöten för att informera om
föreningens verksamhet under tio minuter. Annika har tagit fram en presentation som styrelsen och
skolledningen har fått se och reagera på. Annika, Ann L och Malin informerar i åk F-3. Ann S, Henrik
och Peter informerar i åk 4-5. Annika ber rektorerna om hjälp med att skicka ut presentationen till
samtliga mentorer inför föräldramötena och ber samtidigt mentorerna om hjälpa med valet av
årskursombud på föräldramötena.

Bilfria veckor 36-37
Mötet diskuterar hur vi ska nå ut med information om de bilfria veckorna och beslutar att det är bäst
att ha veckorna 36-37 (istället för vecka 35-36) för att hinna informera. Styrelsen ska göra en nyhet
på FB och webbplatsen, skolan ska meddela i veckobreven.
Mötet beslutar att styrelsen och skolledningen ska ha representanter i drop-off-zonen under
vecka 36, för att påminna om att det endast är tillåtet att lämna barnen (inte parkera). Ann L tar
ansvar för att samordna vår insats i zonen.
Fredrik berättar att eleverna fick trafikundervisning på lektionstid under vårens bilfria veckor. Det
handlade då om trafikpromenader, trafikskyltar och eleverna i åk 2 fick se en film om cykling.

Datum för höstens möten
• Årsmöte och konstituerande möte onsdag den 26 september
• Tisdag 16 oktober, ordinarie styrelsemöte
• Tisdag 13 november Årskursombudsmöte
• Tisdag 11 december, ordinarie styrelsemöte
Mötena kommer att starta klockan 18.00 och representanter för skolan deltar en timme. Nytt för
hösten är att rektorerna kommer att dela upp tiderna mellan sig (de kommer alltså en åt gången) och
även bjuda in arbetslagsledarna Jeanette, Filip och Ylva.

Frågor för styrelsen att arbeta vidare med under hösten
•
•
•
•
•

Enkäten om duscharna och omklädningsrummen.
Fotbollsplanen. Fredrik berättar att det pågår arbete med att göra nytt schema och att ha
ökad vuxennärvaro på planen.
Kulturplanen och information till mentorerna om föreningens kulturbidrag.
Uppföljningen av pengarna till ateljén – vi vill inte att de kvarvarande pengarna går till
förbrukningsvaror utan till fast inredning eller andra beständiga saker.
Trafiksäkerhet: Trafikkontorets planer för busshållplatsen – Ann L inväntar ny planskiss; Ny
cykelställ; Drop-off-zonen (Skolan har låst grinden vid drop-off-zonen under helger och lov
för att förhindra att bilar kör in på skolgården).

Interna frågor i styrelsen
Medlemsbrev
Vi måste gå med inbjudan till årsmötet, påminnelse om medlemsavgift, påminnelse om parkeringsförbudet i drop-of-zonen. Annika skriver förslag och skickar till styrelsen så snart som möjligt.

Föräldravandringarna
•
•

•
•
•

Jessica tar fram nya datum som Peter sedan ska publicera på webben.
Jessica ska se över antalet västar. De västar vi har nu har egentligen fel logga på ryggen – det
står VFF – men styrelsen ser det inte som ett stort problem. Om det bara finns tillräckligt
många västar så går det bra.
Jessica ska plocka iordning i utrymmet där västarna finns samt se om vi kan få fram en liten
väska för våra laminerade infokort och förstahjälpenkit.
Jessica ska också bjuda in Houssam och fråga om han vill vara med en kväll och se hur det
fungerar med larmet och larminstruktionerna som har krånglat under läsåret.
Jessica kontaktar också fältassistenterna och frågar om de vill skicka några korta videosnuttar
på sig själva där de pratar om varför det är viktigt att föräldravandra. Vi skulle vilja ha några
sådana små filmer att kunna lägga på vår webbplats, och använda för att locka fler vandrare.

Följa upp bidraget till åk 1
• Styrelsen ska följa upp bidraget till åk 1 – det uppskjutna besöket på Skansen. Om de inte
genomför den aktivitet som vi har beviljat medel till kommer pengarna att frysa inne.

Årsmöteshandlingar
•

Annika uppmanar övriga ledamöter att läsa årsmöteshandlingarna och återkomma med
synpunkter senast den 31/8. Handlingarna ska vara publicerade på hemsidan senast två
veckor innan mötet, det vill säga 12 september.

Valberedning
•

Vi diskuterar hur vi ska hitta ytterligare en ledamot.

Publicera juni-protokoll
•

Peter ska publicera protokollet från 26 juni – inte bara som nyhet utan också under fliken
protokoll på VGFF:s webbplats.
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