Vasaskolans föräldraförening
Styrelsemöte den 30 maj 2017
Plats: Vasaskolan, Viktor Rydbergsgatan 18, rum Valvet.
Deltagare:
Louise Tottie
Maria Skarp
Ola Lundgren
Sofia Löjdqvist
Jonas Mollberg
Staffan Schantz
1. Sammanträdets öppnande
Louise Tottie öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordning
Punkt 3 kompletterades med val av mötessekreterare.
3. Val av mötessekreterare och justerare
Till mötessekreterare valdes Ola Lundgren.
Till justerare valdes Maria Skarp.
4. Information från rektor Elin Andersson
Elin var inte närvarande på mötet.
5. Vårstädningen den 22 april: Hur det blev, ev. förslag för framtiden
Detta gick vi igenom på förra mötet.
6. Våravslutning: Avstämning
Information har gått ut till klassföräldrar om upplägget. Louise har kontaktat
Gunilla på exp och Helena Ånestrand på Vasa församling.
Följande beslutades angående fika:
• 9A ska inte vara i församlingshemmet, alla ska vara ute. 9A var där förra
året för att Helena hade barn i klassen.
• Om det regnar tar vi ut borden efter själva avslutningens avslutning.
• Louise fixar sopsäckar och tejp för städning.
• Louise rekar och stämmer av med Helena & c:o så vi kommer åt bord etc.,
vem som är vaktmästare och vart vi ska göra av soporna.
• Mat/fika/dricka som inte tas hem av föräldrar ges till Vasas soppkök,
Louise kollar hur och var vi kan lämna. Info om detta ges till föräldrarna på
själva avslutningen.
• Staffan mailar föräldrar i 9B om att de får fixa fika om de vill ha, då
klassföräldrar saknas.
• Staffan mailar även övriga klassföräldrar med påminnelse och info enligt
ovan.

Vidare diskuterades hur föräldraföreningen tackar skolans personal i
samband med avslutningen.
7. Städdagar för läsåret 2017/2018
Preliminära datum:
• Höststädning lördag 21/10
• Vårstädning lördag 21/4
Tidigare bestämdes det att klassföräldrar byts vid höststädningen, men frågan
är om det är en bra idé. Vi återkommer till frågan efter sommaren.
8. Fokusfrågor
Konsensus kring att fokusfrågorna för året är:
• Föräldrapoolen
Viktigt att informera om föräldrapoolen i klasserna, eventuellt dela ut
lappar.
Till nästa år gör vi en reboot på kontaktlistan och stryker gamla namn
(utom Alice Brax) för att få den aktuell.
• Hemsidan
Info om föräldrapoolen även här.
Skolverket har tagit fram en ny IT-strategi. Hur påverkar denna skolans
hemsida och diskussion om öppen/stängd hemsida för föräldraföreningen?
• Facebook
Fortfarande aktuellt men ingen har tagit tag i det.
9. Frivillig avgift: saldo. Föräldraföreningens ekonomi, status
Kassa 31815:50 per 29/5.
Inga utgifter sedan förra mötet.
Rektor Elin har bollen angående ett större bidrag. Kanske upprustning av
uppehållsrummet är aktuellt? Louise lyfter frågan.
10. Önskemål om inköp m.m. från olika hus
Inga önskemål har inkommit.
11. Nästa styrelsemöte
Nästa möte blir den 29/8 i Valvet på VR18.
12. Övriga frågor
Louise kollar i sommar på att sätta upp ny OneDrive som ersättning för
Daniels.
13. Mötets avslutande
Louise förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ola Lundgren

Maria Skarp

