Föräldraföreningen 170221
Tornrummet kl. 8.15 – 9.00

Förtydligande angående hur information kommer att förmedlas är att mail från Föräldraföreningen
kommer att mailas ut till klassrepresentanter som ansvarar för att skicka ut till övriga i respektive klass.
Närvarande:
Enligt lista sid 3
Wilmer 4C
Ella 4C
Nästa möte:
Tisdagen den 21 mars
Tid: 8.15
Plats: Tornrummet ovanför matsalen
Trafikgruppen informerar:
15/16 analys av riskområden från IP till T-banestationen. Faror med bilar och bussar som kör för fort.
Cyklister en stor risk i nerförsbacken. Öppet brev till Daniel Hellden trafikborgarrådet. Fariba Stockholms
stad anorndar tillsammans bilfria veckor 17-18 avslutas med ett event lördagen den 6 maj. Årskurs 2
kommer att ansvara för detta årligen, vad innebär det? Elevrådet är med och engagerar sig. Beslut i
kommunen den 5 september om säker skolväg, man kommer att smalna av vägen vid busshållsplatserna,
farthinder etc. Även vägen över skolgården.
Informera föräldrar om hur man anmäler olyckstillbud runt skolan (även cyklister), påminna om att det är
30 km/h. Mail till Anders Emanuelson som samordnar, via föräldrarepresentant.
Fysiskt hinder för cyklister möjligt?
Trafikpoliser – eventuellt utföra i samband med bilfria veckor, på föräldrarnas initiativ.
Cecilia Folin vill vara med i Trafikgruppen. Gruppen undersöker frågan om västar till trafikpoliser.
Citat från åk 2, lärarna ansvarar.
Skolkläder:
Vårterminens fönster:
Fre 17 mars – mån 3 april
Leverans vecka 17, efter påsk
Höstterminens fönster:
Fre 15 sep – mån 2 okt
Leverans veckan innan höstlovet.
Mer information kommer att komma, både via mail och via affischer i skolan.

Arbetsgrupper
Trafikgruppen
Informationsgruppen
Websida uppe, någon som vill jobba mer med detta?
Facebooksida
Whatsapp-grupp – Jenni Sten fixar
Trygghetsgruppen
Beskriva syftet med gruppen – koppling till trygghetsteamet
Nätetik temadagar
Stockholms stad har fokus på högstadie och nätetik men har en tanke om att även gå ner till
mellanstadiet och lågstadiet.
Övriga frågor:
- Sortera upp kvarlämnade kläder och hänga upp/dela ut till Stadsmissionen. Öppna upp rummen.
Marja fixar galgar.
- Påverka skolan så att de klasser som byter om i omklädningsrummen, får byta om innan de äldre
barnen kommer in.
- Jenny Hagman rörlighet och återhämtning/avslappning/mental träning. En gång i månaden, hellre
ofta och kort än bara en gång. FF pratar med Marja.
- Föräldramöten i F-klass efterfrågas.

Mail
tyrone.andersson@se.redbull.com
jordan@ownit.nu
alex.zorin@gmail.com
info@hagmangolf.se
sannanoren@hotmail.com
l-lofgren@hotmail.com
flymillan@hotmail.com
Tomas.betzholtz@3gamma.com
ann.andersson@fristaden.se
petra.karlsson@bredband.net
lindafinn78@gmail.com
lisalindholmsel@hotmail.com
helenamarde@hotmail.com
Cecilia.sjoberg@vinnova.se
lars.larm@teliacompany.com
marcus.barca.olsson@spray.se
sahel.sattar@spray.se
lenabjork@hotmail.com
regnolig@gmail.com
karin_sandstedt@hotmail.com
johan_sandstedt@hotmail.com
Bjorn.carlsson@objektfabriken.se
Fredrik.heden@byangsskolan.se
mej_lin@hotmail.com
magnus@magic1.se
cecilia.folin@gmail.com
erikfolin@gmail.com
eskil7@icloud.com
maria.karlsson@aller.com
jennyellenmaria@hotmail.com
sofi@sommarstrom.eu
ingella.horrocks@ncc.se
maryflax@hotmail.com
christina@kropposjal.se
asa.wheelock@gmail.com
jenni.sten@gmail.com
Hillevipriscar.hp@gmail.com
forsell.jenny@gmail.com
Camilla Bryn
simonagerberg@gmail.com
ingellas@hotmail.com
malin.fransson@trafikverket.se
morten_narverud@hotmail.com
anders.emanuelson@gmail.com
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