PROTOKOLL
Föräldraföreningen 170321
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:
Alexander Zorin 1B
Pearly Hadziemomerovic FK Röd
Jenni Sten 1C
Tyrone Andersson 1A
Hillevi Priscar
Jenny Forsell
Nästkommande möten VT 2017:
Torsdagen den 20 april kl. 18.00
Tisdagen den 23 maj kl 8.15
Plats: enligt separat kallelse

Trafikgruppen

Ingen från trafikgruppen på plats på dagens möte men ämnet engagerar mycket. Föräldraföreningen
vill bjuda in trafikborgarrådet Daniel Hellden till skolan en morgon för att han ska få se hur det ser ut
på riktigt.
De bilfria veckorna är vecka 17-18 och kommer att avslutas med ett event lördagen den 6 maj.

Uppmaning till alla föräldrar att rapportera tillbud via denna länk (man kan ringa, maila
eller gå via en app):
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Felanmalan-och-synpunkter/
Fysiskt hinder för cyklister
över skolgården möjligt?
@Marja: har vi fått reda på
vem som ansvarar för GCvägen (SISAB/Stockholm
Stad/Skolan?)
Tyrone har fotograferat två
skyltar i direkt anslutning till
skolan som visar att det är
skolväg. Vad gäller?
Stockholms Stad uppger att
Nordenflychtsvägen inte är
skolväg.

Informationsgruppen

Information går ut via mail, websida (blogg) och whatsapp.
Anslut till whatsapp via denna länk: https://chat.whatsapp.com/78b80FDsahJHt5lh4waaiJ
Jenny och Hillevi får i uppdrag att kolla med skolan om vi kan få bättre exponering på hemsidan och
alla protokoll ska läggas ut även där.
Kan vi hålla föräldrasamråd i samband med föräldramöten så kanske fler föräldrar kommer.
Skolkläder kollas upp:
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.

Trygghetsgruppen
•
•
•

Beskriva syftet med gruppen – koppling till trygghetsteamet
Nätetik temadagar
Stockholms stad har fokus på högstadiet 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. Sortering vid nästa möte den 20 april.
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.
Nätetik även för yngre årskurser ”Lajks” – Cecilia Folin har haft kontakt med Marja.
Fredagsdisco hela skolan? FF frågar elevrådet!

