
Vasaskolans föräldraförening 
Styrelsemöte den 30 september 2015 

 
Plats: Vasaskolan, Viktor Rydbergsgatan 18, rum Valvet. 
 
Deltagare: Catharina Åhsberg 
 Karolina Uhlander 
 Daniel Tingdahl 
 Reine Allén 
 Maria Skarp 
 Martin Hall 
 Louise Tottie 
 

 
1. Sammanträdets öppnande 

Catharina Åhsberg öppnade mötet. 
 

2. Dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

3. Val av justerare 
Till justerare för mötet valdes Maria Skarp. 
 

4. Information från rektor 
Rektor Maria Moensjö informerade.   
 
Eleverna i årskurs 9 är ute på prao (sammanlagt två veckor). Vasaskolan är med i 
Praktikbanken för att ordna med praoarbeten. Några elever får göra prao på 
lågstadiet och i bamba. Praon är ett uppskattat inslag av eleverna. 
 
Skolinspektionen gör inspektion den 13 oktober. Det är en s.k. basinspektion. 
Man kommer att bl.a. träffa rektor, lärare samt elever i årskurs 6 och 9. En enkät 
har tidigare genomförts, vilken finns på Skolverkets hemsida, där Vasaskolan 
hade hög svarsfrekvens. Vid en tidigare inspektion 2011 fick Vasaskolan 
omdömet MVG. 
 
Rektor informerade även om tjänstesituationen på skolan och att skolan 
fortfarande har stort söktryck. 
 

5. Städdag 3/10 
Årets höststädning sköts av årskurserna 1, 3, 4, 5 samt klasserna 8A och 8B. De 
praktiska arrangemangen kring detta diskuterades. 
 

6. Klassfest i VR18 den 15 oktober 
Karolina håller i festen. Maria Skarp och Sophia Löjdqvist är också involverade.  
 
Tre flickor i årskurs 9 är engagerade som DJ. Det beslöts att ersätta var och en 
med 250 kr för detta.  
 



En inbjudan till festen kommer att finnas på föräldraföreningens hemsida och i 
klassrummen i mellanstadiet. 
 
Övriga praktiska arrangemang diskuterades såsom beställning av mat, schema 
för att hjälpa till mm. 
 
 

7. Glöggmingel  den 26 november 
Föräldraföreningen kommer att ha ett glöggmingel p.s.s. som förra året.  
 
Följande saker kom upp som lämpliga att ha med på glöggminglet: spel, böcker, 
leksaker, pyssel och annat som kan vara lämpligt. Det beslöts att inte ta med 
kläder och skor. Utklädningskläder, maskeradkläder och lucialinnen kan dock 
vara med. 
 
Vi önskar utöka försäljningen av hembakta kakor, ev. i samarbete med 
hemkunskapen på skolan. Catharina åtog sig att kontakta Pia Jakobsson om detta. 
 
Förra året var försäljningen av handgjorda julkort ett populärt inslag och Reine 
åtog sig att ta reda på om kreatören av dessa var intresserad att hjälpa till i år 
igen. 
 
En servering med glögg, och pepparkakor kommer att ske. Dessutom ska vi 
försöka servera korv med bröd. 
 
Övriga aktiviteter som kan vara aktuella är fiskdamm och chokladhjul. 
 
Alla i styrelsen funderar vidare kring basarens utformning till nästa styrelsemöte. 
 
Catharina visade förra årets inbjudan och det diskuterades hur denna kunde 
återanvändas med vissa ändringar. 
 
Inbjudan till glöggminglet skickas via klassföräldrarna. 
 
 

8. Ekonomi 
Föreningens kassör Daniel Tingdahl informerade om att ca 30.000 kr finns i 
kassan. Mellanstadiet har fått 1800 kr för inköp av bollar. 
 

9. Önskemål från VR 28 och övriga hus 
Fler önskemål har inkommit till föräldraföreningen och dessa diskuterades. 
Daniel erbjöd sig att till nästa möte göra en sammanställning av vad 
föräldraföreningen bekostat. 
 
 

10. Föräldraföreningens framtid 
Vi har tyvärr ännu inte fått tillräckligt med intresseanmälningar från föräldrar 
som önskar vara med i styrelsen nästa år. 
 



Catharina ska kontakta en person som kanske kan tänka sig att bli 
föräldraföreningens revisor. 
 
Det diskuterades om vi ska informera om föräldraföreningen på glöggminglet. 
Andra möjliga tillfällen att informera om föräldraföreningen kan vara på 
mellanstadiefesten och städdagen. 
 

11. Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte blir den 4 november i huset på Viktor Rydbergsgatan 28 
(VR28). Valet av denna lokal har gjorts för att vi samtidigt ska kunna planera för 
glöggminglet. 
 
 

12. Övriga frågor 
Det fanns inga övriga frågor. 
 

13. Mötets avlutande 
Catharina förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Louise Tottie 
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