
Protokoll 

Vasaskolans föräldraförening 

Styrelsemöte 

Datum: 

2015-08-25 

Plats: Vasaskolan, Viktor Rydbergsgatan 18, Valvet 

Tid: 18.45 – 21.00 

Närvarande: 

Catharina Åhsberg ordförande 

Reine Allén 

Martin Hall 

Karolina Uhlander 

Sophia Löjdqvist 

Maria Moensjö rektor, adjungerad, 1-4 

1. Sammanträdet öppnas 

Styrelsens ordförande öppnade mötet. 

2. Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslöt att godkänna framlagda dagordning för mötet. 

3. Val av justerare 

Styrelsen beslöt att till justerare välja Sophia Löjdqvist att tillsammans med ordföranden justera 

dagens protokoll.  

4. Information från rektor 

Maria berättade att det hade varit ett tufft arbete med rekryteringar till lediga tjänster. 

Projektet ”läslyftet” innebär en extra 10%-tjänst på VR28. Detta innebär att Elisabet Olson kommer 

arbeta varannan tisdag. 

Under senaste tid har en del arbeten med husen fortsatt. På VR18 har bl.a. trapphuset målats och 

fasaden delvis renoverats på VR28. 

5. Utvärdering av avslutningsfest för 9:orna 

Vi har inte fått någon egentlig information, men har dock hört om att det varit lite väl högljutt samt 

att det även kanske förkommit alkohol på festen. 

6. Information om föräldraföreningen på föräldramöten + mingelafton för de nya klassföräldrarna 

Mingelafton bestämdes till onsdagen 16/9, kl. 19.00 i uppehållsrummet, VR22. 

Vi delar upp oss för att informera om föräldraföreningen vid alla klassers föräldramöten. 

  



7. Höstens städdag 

Vi bestämde oss för följande datum: 

Höstens städdag, lördagen 3/10, kl. 10.00 och framåt. 

Klasserna 1+3, 4+5 och 8A+B städar detta tillfälle. 

 

Vårens städdag, lördagen 23/4, kl. 10.00 och framåt. 

Klasserna F+2, 6A+B och 7A+B städar detta tillfälle. 

8. Klassfest VR18 

Karolina undersöker om Villa Medici finns tillgängligt antingen 15/10 eller 22/10, samt om det finns 

någon i högstadiet som vill medverka på festen och hjälpa till med lekar och musik. 

9. Frivillig avgift: saldo 

Daniel hade meddelat att saldot ligger på ca 28000 kr samt att inga större förändringar skett. 

10. Nytt upprop ang. nya medlemmar 

Vi har fått in en intresseanmälan från en familj i åk 2. 

De är inbjudna att medverka vid våra möten. 

11. Nästa möte 

30/9, 18.45, valvet VR18 

12. Övriga frågor 

Catharina och Reine har bägge förhinder och kan inte medverka vid skolans styrelsemöte 1/9, 18.30. 

Alla i styrelsen får förfrågan via mail om någon annan kan medverka. 

13. Sammanträdets avslutande 

Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat. 

Vid protokollet: 

Reine Allén 

Justeras: 

 

 

 

Catharina Åhsberg   Sophia Löjdqvist 


