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PROTOKOLL
Föräldraföreningen
7 september 2017
kl 8.15-9.00
Plats: Tornrummet

Närvarande:
Morten Narverud
Carl Nilsson
Jenni Sten
Magnus Nilsson
Nina Mavridis
Anna Viefhus
Mikaela Wegler
Hillevi Priscar
Jenny Forsell

2A
4C
2C
4C
2C
1C
3B/5A
4
1A/3C

Nästkommande möten:
5 oktober 8.15-9.00
9 november 8.15-9.00
Plats: Tornrummet ovanför matsalen
INFORMATION

• Ny termin - maillistor uppdateras de närmsta veckorna.
• Vad är föräldrarepresentanternas uppgift? - Att komma på möten om möjligt, men alltid
vidarebefordra den information (protokoll etc.) som kommer från föreningen till sin klass.

• Förslag om att sätta upp lappar på entredörrarna till trapphusen. Mikaela kan sätta upp, vi mailar
info till Marja och ber henne skriva ut.
• Jenni uppdaterar whatsapp-gruppen och skickar länken.
TRAFIKGRUPPEN

•
•
•
•

Beslut att köra bilfria veckor igen veckorna 17 och 18 2018.
Åk 2 ansvarar för veckorna (eleverna gör planscher, säljer fika på avslutsdagen bl.a.)
Morten tar med sig frågan om utvärdering/lessons learned från årets bilfria veckor.
Frågan om förarbyte vid busshållplatsen vid IP diskuterades. Kan vi kolla med SL om det går att
byta plats för detta? Skapar farliga situationer.
• Byggtrafiken till bygget vid äppelparken/Krillans krog - buller och trafik. Hur påverkas vi och
behöver vi prata med byggherren?
• Vad är status med cykelvägen över skolgården?
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KVARGLÖMDA KLÄDER

• Skolan har meddelat att vi permanent och tillsvidare kan använda ett av skjulen vid gungorna
nedanför idrottshallen till kvarglömda kläder. Dock behöver detta städas ur - samordnas av oss
med skolan.
• Ett årligt/återkommande kalendarium för hur vi hanterar kvarglömda kläder efterfrågas. T.ex. att
vi öppnar förrådet varannan fredag och att vi säljer kvarvarande kläder under trafikveckorna.

SKOLKLÄDER

• Onsdag 11 oktober kommer de och visar kollektionen samt lämnar en ställning med plagg att
titta på/prova. Var kan denna ställning vara?

• Webbutiken kommer vara öppen fr.o.m. den 6 oktober. Leverans vecka 47.
• Lappar ska sättas upp.
ÖVRIGT

• Föräldraföreningen är positiva till att servera på Nobellunchen. Vilket datum blir detta? Jenny
och Hillevi håller dialog med Marja.

• Tips på bra föreläsare om ”föräldraskap i vår tid” efterfrågas. Mikaela mailar Marja.

