Vasaskolans föräldraförening
Styrelsemöte den 12 oktober 2016
Plats: Vasaskolan, Viktor Rydbergsgatan 18, rum Valvet.
Deltagare:

Daniel Tingdahl
Staffan Schantz
Sophia Löjdqvist
Ola Lundgren

1. Sammanträdets öppnande
Daniel Tingdahl förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen
Dagordningen godkändes.
3. Val av mötessekreterare och justerare
Till mötessekreterare respektive justerare valdes Ola Lundgren och Sophia Löjdqvist.
4. Information från rektor Elin Andersson
• Elin Andersson, som tillträdde som rektor för Vasaskolan i början av oktober,
berättade lite om sin bakgrund på bl.a. Mariaskolan i Malmö. Elin håller nu på att lära
känna verksamheten och tillbringar tid i de olika husen.
• Daniel informerade om föräldraföreningens bakgrund och verksamhet. Närvarande
styrelsemedlemmar presenterades.
5. Utvärdering föräldramötesinfo + klassföräldramingel
• Informationen om föräldraföreningen på föräldramötena är innehållsmässigt bra
men det är lite segt att få folk att ställa upp som klassföräldrar, kanske det hade varit
önskvärt med mer info om varför klassföräldrar behövs.
• Klassföräldramingel floppade med ungefär en besökare, troliga orsaker:
o Ingen skriftlig information hann gå ut om att det ägde rum
o Tidpunkten var illa vald efter föräldramötena då folk vill hem
• Diskussion om tidplanering för hösten. Det är väldigt mycket som ska hända på c:a
två veckor i september, klassföräldrar ska väljas och informeras och mingel ska hållas
och städdagar skall informeras om och genomföras. Det vore bättre att flytta fram
höststädningen ett par veckor till nästa år.
• Diskussion om hur länge man bör vara klassförälder. Staffan föreslår att man sitter
från oktober till oktober istället för att sluta på våren, så man avlöser varandra. På
det sättet kommer det alltid att finnas en klassförälder.
Beslut om att testa detta så nuvarande klassföräldrar fortsätter tills nya väljs.
• Diskussion om insamling av kontaktuppgifter. Förslag om att Staffan i egenskap av
kommunikationsstrateg tar uppgiften att samla in kontaktuppgifter till klassföräldrar
från respektive klassföreståndare.

•

•

•

Beslut om att Staffan gör detta och informerar klassföräldrar löpande om mingel
och städdagar allteftersom de blir klara.
Diskussion om maillistor till föräldrar från expeditionen till klassföräldrarna. Detta
bör ske snabbt och smidigt. Daniel tar upp frågan på nästa möte med skolans
styrelse.
Frågan lyftes ifall klassföräldraminglet behövs om det ändå är svårt att få folk att
komma. Kan man informera på annat sätt? Inget beslutades, vi tar upp frågan igen
längre fram.
Louise ska eventuellt ha ersättning för inköp till minglet.

6. Utvärdering städdag 1 oktober
• Ingen enorm uppslutning men vi var lagom många för att alla uppgifter skulle bli
gjorda utan att en massa folk går sysslolösa.
• Mycket frukt plockades, dock ej med professionella verktyg och metoder. Beslut att
köpa in en fruktplockare till 28:an, Ola undersöker.
• Se resonemang under förra punkten om tajt schema på hösten. Beslut om att flytta
fram städdagen till typ 3:e lördagen i oktober nästa år.
• Fika efter städning kan styras upp lite bättre. Till nästa år kan vi vara på stora gården
där det är mer plats.
7. Mellanstadiefest 20 oktober
• Sophia har koll på läget. All prep är klar i princip. Elevråd och föräldrar på
mellanstadiet jobbar.
• Slutligt svar om lokalhyran, den blir 1000 kr.
• Vi har ansökt om bidrag på 4500 kr från Göteborgs Barnhusfond men inte fått något
svar ännu.
• Kassa från biljettförsäljning lämnas in efter festen.
8. Glöggmingel, datum och genomförande
• Datumet blir i år torsdag 1 december. Vi kör från kl 17 till kl 20 ungefär.
• I år räcker det med två tider för insamling till försäljning. Vi bör också vara tydliga
med vad vi vill ha till försäljning (läs: ej kläder och blandade loppisprylar utan
leksaker och böcker samt naturligtvis kakor och bullar i alla former).
• Inbjudan sker via klassföräldrar. Daniel letar fram en gammal text att utgå från och
skickar till Staffan.
• Vi vill även ha affischer i husen. Staffan kontaktar Melanie.
9. Ekonomi, kassaredogörelse och swish
• Saldot 1 oktober var 26638 kr. Troligtvis går vi runt plus minus noll för 2016 om vi
fortsätter få gåvor i samma takt men inte får några sökta bidrag.
• Vi har nu swish.
• Det har varit lite otydligt hur bidrag från föräldraföreningen ska beviljas och hur
detta kommuniceras inom styrelsen. Från och med nu är policyn följande:
o Inga bidrag över 500 kr är beviljade innan detta har beslutats av styrelsen.
Undantag gäller om det är ett på förhand godkänt (budgeterat) ändamål typ
presenter eller inköp till mellanstadiefest.

o

Hela styrelsen skall informeras om någon i styrelsen ger ok på mindre
bidrag mellan styrelsemöten.

10. Önskemål från de olika husen (VR18, VR22 och VR28)
• Inga önskemål har inkommit. Däremot är klätterställningen på 28:an i lite dåligt skick.
Ola kollar med Fritidspersonalen om det finns någon plan för denna och om
föräldraföreningen kan hjälpa till på något sätt.
11. Föräldrapoolen, två nya frivilliga?!
• Melanie Bayer, designkunnig, bra på att göra affischer och biljetter och liknande.
• Alice Brax, webkunnig. Har nu ansvar för hemsidan.
12. Föräldraföreningens hemsida och ev. Facebook-konto
• Frågan bordlades på grund av tidsbrist.
13. Föräldraföreningens framtid, nya ledamöter?
• Frågan bordlades på grund av tidsbrist.
14. Datum för nästa styrelsemöte
• Nästa möte blir 9 november kl 18:45.
• Vi träffas på VR28 för genomgång av prep för Glöggmingel.
15. Övriga frågor
• Inga övriga frågor.
16. Sammanträdets avslutande
• Daniel förklarade mötet avslutat.
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