
Vasaskolans föräldraförening 
Styrelsemöte den 25 maj 2016 

 
Plats: Vasaskolan, Viktor Rydbergsgatan 18, rum Valvet. 
 
Deltagare: Daniel Tingdahl  
 Louise Tottie 
 Ola Lundgren 

Staffan Schantz 
Sophia Löjdqvist 
Lotta Dahlqvist 
 

 
1. Sammanträdets öppnande 

Daniel Tingdahl förklarade mötet öppnat. 
 

2. Dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

3. Val av justerare 
Sophia Löjdqvist valdes till justerare. 
 

4. Information från rektor Maria Moensjö 
Det blev ingen information från rektor, eftersom hon inte kunde delta. 
 

5. Frys till Vasaskolan 
Louise Tottie informerade om att frysen till VR 18 nu införskaffats och installerats. 
Frysen betalas av föräldraföreningen. 
 

6. Avtackning av rektor 
Louise informerade om att Benedikta Norrback bett att föräldraföreningen ska 
kontakta henne för en avstämning om avtackningen av rektor. Daniel åtog sig att 
återkoppla till Benedikta. Dessutom diskuterades införskaffande av present till rektorn 
från föräldraföreningen. Louise åtog sig att ordna med detta. 
 

7. Fritidshemmens dag. Uppföljning. 
Fritidshemmens dag ägde rum 11 maj på Fritids och vädret tillät att man kunde vara 
utomhus. Försäljningen gick bra och det hela var mycket lyckat. 
 

8. Tvåornas fest 20 maj. Uppföljning. 
Tvåornas fest blev mycket lyckad. Man hade bl.a. utelekar, disco och åt pizza. 
 

9. Önskemål från lärare om 3D-skrivarbidrag 
En lärare på högstadiet önskar införskaffa 3D-skrivare för att kunna intressera 
eleverna för bl.a. programmering. En 3D-skrivare kostar ca 6000 kr. 
Föräldraföreningen beslöt att bidra med 3000 kr. 
 

10. Frivillig avgift: saldo. Lite återblick på tidigare stadgeändring. 
Stadgarna har ändrats och medger att en frivillig avgift får tas ut. Föräldraföreningen 
vill uppmuntra till gåvor och ska informera om detta i klasserna. Uttrycket frivillig avgift 
diskuterades. Saldot var ca 31.000 kr. 
 

11. Sommaravslutning, förberedelser, Vasakyrkan. 
Daniel kontaktar Benedikta. Staffan Schantz kontaktar klassföräldrarna om hur det 
fungerar med bord och fika. Helena Ånestrand från Vasakyrkan är involverad i var 



borden finns och om – i händelse av regn- nyttjande av Vasakyrkans 
församlingslokal. 
 

12. Förfrågan om utskick för samling till bön för Vasaskolan 
Föräldraförfrågan beslöt att vidarebefordra förfrågan från Magdalena Vinni om att 
samlas till bön för Vasaskolan. 
 

13. Höst- och vårstädningsdatum 2016/2017 
Datum för höststädning bestämdes till 1 oktober. Datum för vårstädning bestämdes 
till 22 april. 
 

14. Övriga frågor 
Det beslöts att uppdatera hemsidan om bl.a. styrelsen, information om hur man ger 
gåvor/bidrag och information om föräldrapoolen. 
 
Det diskuterades om föräldraföreningen ska skaffa Facebook för att användning till 
t.ex. löpande information. Daniel åtog sig att höra med Vasaskolans styrelse hur de 
ställer sig till detta. Det diskuterades även möjligheten av att ha en IT-grupp i 
föräldrapoolen. 
 
Det beslöts även att föräldraföreningen skulle fundera mer på policies kring 
bidrag/gåvor. 
 
Ola Lundgren åtog sig att undersöka om föräldraföreningen kan ha swish. 
 
Ola åtog sig även att undersöka möjligheten att söka bidrag från Göteborgs 
barnhusfond och Wallinska stiftelsen. 
 
Louise åtog sig att undersöka möjligheten till att anordna föredrag kring elevers 
skärmvanor eller något annat intressant uppslag. 
 
Sophia åtog sig att undersöka möjligheten till att anordna föredrag kring elevers 
självkänsla. 
 

15. Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till den 22 augusti kl. 18.45, Vasaskolan, Viktor 
Rydbergsgatan 18, rum Valvet. 
 

16. Sammanträdets avslutning 
Daniel förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Louise Tottie   Daniel Tingdahl 
 
 
 



 
Justeras 
 
 
 
 
Sophia Löjdqvist 


