
Vasaskolans föräldraförening 
Styrelsemöte den 27 maj 2015 

 
Plats: Vasaskolan, Viktor Rydbergsgatan 18, rum Valvet. 
 
Deltagare: Catharina Åhsberg 
 Karolina Uhlander 
 Lena Ljungstrand 
 Reine Allén 
 Maria Skarp 
 Martin Hall 
 Louise Tottie 
 
 Maria Lindblom 
 Sophia Löjdqvist 
 

 
1. Mötets öppnande 

Catharina Åhsberg öppnade mötet. Maria Lindblom och Sophia Löjdqvist 
hälsades välkomna. Maria och Sophia har barn som ska börja respektive har 
börjat i Vasaskolan och deltog i mötet för att informera sig om 
föräldraföreningens arbete. 
 

2. Dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

3. Val av justerare 
Till justerare för mötet valdes Karolina Uhlander. Och Catharina Åhsberg 
 

4. Information från rektor 
Rektor Maria Moensjö informerade. Det är slutspurt på terminen. Arbetet flyter 
på bra. Det är en hel del arbete med tjänstefördelning och schemaläggning. Ett 
vikariat på Fritids har utlysts eftersom Daniel Collvin ska vara ledig. Lena 
Johansson kommer att vara tjänstledig en termin och därefter kanske sluta. 
Anställningsintervjuer för att ersätta Lena pågår. Vasaskolan tillämpar alltid 
provanställning. Elisabeth Olson, som vikarierat för Madeleine Bohlin-Wodlén i 
F-klass, slutar eftersom Madeleine kommer tillbaka. Amelie Johansson är nu fast 
anställd skolsköterska. 
 

5. Avslutningsfest för 9:orna. 
Planeringen av festen verkar flyta på bra. 
 

6. Skolavslutning 
Skolavslutningen sker 11 juni kl. 18 i Johannebergskyrkan. Helena Ånestrand 
ordnar med skyltar och stämmer av med Catharina om praktiska detaljer. 
Klassföräldrarna ordnar med bord, kaffe, the mm. 
 
 



7. Utvärdering av städdagen 
Det konstaterades att städdagen gått bra. Vi talade med flera av deltagarna om 
möjligheten att vara med i föräldraföreningens styrelse.  
 

8. Frivillig avgift 
Catharina gick igenom information som föreningens kassör Daniel Tingdahl 
skickat. Vi ligger nära budgeten. 
 

9. Nytt upprop ang. nya medlemmar/rekrytering 
Gunilla Andersson på expeditionen har hjälpt föreningen att maila ut 
information. 
 
Catharina, Louise och Daniel har informerat om föräldraföreningen i samband 
med sammankomster för nya F-klassen och nya klass 6. 
 
Möjligheten att informera om föreningen via Facebook diskuterades. Reine 
lovade att titta på detta. 
 
Det diskuterades också att informera om föräldraföreningen vid samlingen i 
uppehållsrummet i början av höstterminen. 
 

10. Datum för nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte blir 25 augusti kl. 18.45. 
 

11. Övriga frågor 
Martin kontaktar klassföräldrarna om att maila ut information inför 
skolavslutningen. 
 
Catharina införskaffar presenter till rektor, vice rektor och föreningens revisor 
Per Öman att överlämnas på avslutningen. 
 
Höstens fest för mellanstadiet diskuterades. Veckan innan novemberlovet är en 
lämplig tidpunkt för festen. Datumen 22/10 och 15/10 diskuterades. Karolina 
åtog sig att höra efter om lämplig lokal är ledig de föreslagna datumen. 
 
 

12. Sammanträdets avslutning 
Styrelsemötet avslutades. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Louise Tottie 
 
 



 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
 
Karolina Uhlander                                        Catharina Åhberg 
 
 
 

  
 
 
       
 


