Vasaskolans föräldraförening
Styrelsemöte den 29 augusti 2017
Plats: Vasaskolan, Viktor Rydbergsgatan 18, rum Valvet.
Deltagare:
Louise Tottie
Ola Lundgren
Sofia Löjdqvist (delvis)
Jonas Mollberg
Staffan Schantz
Elin Andersson (under punkt 1-5)
1. Sammanträdets öppnande
Louise Tottie öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
3. Val av mötessekreterare
Staffan Schantz valdes till mötessekreterare.
4. Val av justerare
Till justerare av protokoll valdes Jonas Mollberg.
5. Information från rektor Elin Andersson
a. Bra skolstart med positiv stämning.
b. Tjänster: ny vicerektor har rekryterats (Matilda Stålberg) som ska börja 2
oktober, delad lärartjänst 50/50 lärare för åk 4, några assistenter har bytt
plats.
c. Jobbar med att ta fram en gemensam lärarvision.
d. Elin ska kolla upp om den skoldebattskrift för kristna friskolor som tidigare
diskuterats nu finns framme (se tidigare protokoll).
e. Ola tog upp större behov för ekonomiskt stöd: nya gungor på 28:an, kanske
bidrag till nytt bibliotek på 22:an (se också punkt 11 nedan).
6. Avslutningen av vårterminen den 14 juni
Trots lite förvirring vid fördelning/smyckning av bord, på det stora hela en mycket
bättre organisation/kommunikation jämfört med året innan. Förbättringar att tänka
på: ännu mer kommunikation och tydlighet gentemot Vasakyrkans kontaktperson
och klassföräldrar, kanske ställa upp bord på gräsmattan innan, större/fler
soptunnor, ännu tydligare dirigering på plats.
Själva avslutningen i kyrkan var som vanligt mycket fin med våra fantastiska barn
och personal och mycket trevlig fika efteråt. Även städningen gick bra.

7. Information om föräldraföreningen till klasserna
Louise hade förberett en lista på föräldramöten där föräldraföreningens medlemmar
tecknade sig för att informera. Viktig info att komma ihåg ska skickas ut av Louise.
Speciellt bra att komma ihåg:
a. Utse klassföräldrar och skicka kontaktuppgifter till Gunilla/Staffan.
b. ”Föräldraföreningen tar tacksamt emot pengar, samt söker folk som
engagerar sig men kanske allra mest emotser vi nya idéer”.
8. Höstterminen
a. Höststädning sker i år den 21 oktober kl 10-12 (klass 1, 3, 4, 5, 8A och 8B),
Louise kontaktar vaktmästare Lars för vad som behöver göras samt låser
upp/låser efteråt, Staffan skickar information till klassföräldrar som vanligt.
b. Mellanstadiefest för klass 4-6, antingen 20 eller 27 oktober,
församlingshemmet Vasakyrkan, Sofia koordinerar liksom förra året (lathund
på OneDrive finns: skicka Doodle med arbetsuppgifter till föräldrar, kontakta
Åke i träslöjden som ordnar DJ’s från klass 9, etc) och tar hjälp av föräldrar,
Louise anmälde att hon gärna hjälper till. Ola ska söka stipendiebidrag.
c. Glöggmingel planeras vid nästa möte.
9. Fokusfrågor
a. Hemsida, Louise kontaktar Alice om att uppdatera styrelsens uppgifter samt
att lägga till en ”kontaktflik”.
b. Facebook diskuterades igen. Det är enkelt att lägga upp en sluten grupp (Ola),
styrelsen är tveksam men Louise ska fråga om deras inställning till en variant
med ensidig kommunikation.

10. Frivillig avgift: saldo. Föräldraföreningens ekonomi, statusläge
a. Saldo: 32 702 kr.
b. Ola har tidigare frågat Elin om det finns önskemål om riktad sponsring i något
större storleksordning än normalt (10-15 tusen kr) och ska ta upp detta igen
(se punkt 5 ovan).
11. Önskemål om inköp m.m. från olika hus
Ännu inga nya önskemål utöver de som togs upp under punkt 5 ovan.
12. Nästa styrelsemöte
Onsdag 4 oktober, kl 18.45, Valvet, VR18.
13. Övriga frågor
a. Stöd för ”mötestårtor” ska ges (Gunilla/lärare)
b. OneDrive: Louise har haft lite tekniska problem med att ordna en ny OneDrive
för styrelsen och kopiera över gamla filer från Daniels gamla. Viktigt att
meddela när bytet sker.
c. Skolans hemsida och IT-strategi undrades över, Louise ska ta upp i styrelsen,
Jonas kan vara kontaktperson och kan informera.

14. Mötet avslutades
Louise förklarade mötet avslutat.
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