
Vasaskolans föräldraförening 
Styrelsemöte den 4 oktober 2017 
 
Plats: Vasaskolan, Viktor Rydbergsgatan 18, rum Valvet. 
 
Deltagare: 
Louise Tottie 
Ola Lundgren 
Jonas Mollberg 
Staffan Schantz 
Maria Skarp 
Elin Andersson (under punkt 1-5) 
 
Frånvarande 
Sophia Löjdqvist 
 
1. Sammanträdets öppnande 

Louise Tottie öppnade mötet. 
 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

3. Val av mötessekreterare 
Maria Skarp valdes till mötessekreterare. 

 
4. Val av justerare 

Till justerare av protokoll valdes Ola Lundgren. 
 
5. Information från rektor Elin Andersson 

a. Biträdande rektor Matilda Stålbert är nu på plats. Hon kommer att ha samma 
ansvarsområde som sin företrädare Ingrid Ploghed men med en komplettering 
gällande att leda arbetet kring "Tryggve". 

b. Vasaskolans 9or är utvalda till att vara med i PISA undersökningen 2018. 
c. Några, dock få, synpunkter har kommit på att skolavslutningen nu är på dagtid 

och att alla föräldrar kanske inte får plats i Johannebergskyrkan. 
Föräldraföreningen ber Elin ta med sig förslaget från föräldra-föreningen gällande 
att föräldrar i åk 4 prioriteras eftersom deras barn är med i julspelet. Elin tar med 
sig detta förslag. 

 
6. Klassföräldrar - avstämning 

God uppslutning när det gäller klassföräldrar detta år, vilket är mycket positivt.  
Detta år har föräldraföreningen gjort ett bra jobb när det gäller presentationen i klasserna. 
Många har hjälpt till: 

 
  



7. Information från senaste mötet med skolans styrelse 
Louise gav en kort rapport från mötet med styrelsen. 

 
8. Fokusfrågor 

a. Facebooksida är inte aktuellt att starta upp. 
b. Vi behöver ta ett grepp kring föräldraföreningens hemsida. Till nästa möte bjuder 

vi in Alice Brax så vi kan dela våra tankar kring hemsidan med henne och se vad 
som går att utveckla. 

c. Föräldraföreningen har numera en egen postadress som är c/o Vasaskolan. 
d. Ola efterlyser den som är ansvarig för hanteringen av e-postadressen till 

föräldraföreningen. Louise kollar med Daniel om han vet något. 
e. Jonas kontaktar Elin gällande frågan hur vi kan utveckla vår hemsida. Ett av målet 

är att göra den mer användarvänlig för att visas i smartphones. 
 

9. Planering av mellanstadiefesten, höststädning samt glöggmingel. 
a. Mellanstadiefesten - Sofia har koll på mellanstadiefesten. Planeringen flyter på 

fint och vi ser fram emot en mycket trevlig fest. 
b. Höststädningen - Louise har dialog med Lars när det gäller höststädningen så vi 

vet vad som behöver göras. 
c. Glöggmingel - datum är satt till den 7 december 2017. 

 

10. Frivillig avgift: saldo. Föräldraföreningens ekonomi, statusläge 
a. Saldo: 30 637,10 SEK 
 

11. Önskemål om inköp m.m. från olika hus 
Med anledning av föräldraföreningens goda ekonomi har en dialog förts med skolledningen 
om sponsring med en större summa till ”guldkant” inom de olika verksamheterna. 
Föräldraföreningen har tidigare fått in följande önskemål från lärarna. De önskar köpa in bl.a. 
böcker och saker till skolgården. Fördelning på de olika verksamheterna: 
 
VR28: 7000 kr till både fritids och skola 
VR18: 4000 kr 
VR22: 4000 kr 
 
Exempel: 
Klassuppsättning av en läsbok till årskurs 6 
 
Bollnät till högstadiet. 
Prenumerationer av tidningar. 
Lekredskap till mellanstadiet.  
 
Beslut – vi beslutar att bifalla denna önskar och bidra med 15.000 SEK totalt. Denna summa 
ger vi skolan att fördela rättvist mellan husen. 
 
12. Nästa styrelsemöte 

Onsdag 14 november, kl 18.45, Valvet, OBS!! VR28. 

13. Övriga frågor 
a. Vi behöver diskutera rekryteringen till styrelsen 2018. Vi diskuterar olika vägar att 

informera om detta, t ex affisch på glöggminglet, nätverka samt informera på 
julavslutningen i Johannebergskyrkan. 

 
14. Mötet avslutades 



Louise förklarade mötet avslutat. 

 
 

Vid protokollet 

 

 

Maria Skarp 

 

 

Justeras                              Ordförande 

 

 

Ola Lundgren                    Louise Tottie 

  


