Vasaskolans föräldraförening
Styrelsemöte den 25 april 2016
Plats: Vasaskolan, Viktor Rydbergsgatan 18, rum Valvet.
Deltagare:

Daniel Tingdahl
Louise Tottie
Ola Lundgren
Maria Skarp
Karolina Uhlander

1. Sammanträdets öppnande
Daniel Tingdahl öppnade mötet.
2. Dagordningen
Dagordningen godkändes.
3. Val av justerare
Karolina Uhlander valdes till justerare.
4. Information från rektor Maria Moensjö
Rektor Maria Moensjö informerade om att högstadiefesten varit lyckad. Festen
behöver inte mer finansiering, men eleverna har uttryckt önskemål om medel till spel.
Köket i VR 28 håller på att renoveras och man hoppas det blir klar till höstterminens
start. Rekrytering av ny rektor pågår. Ett flertal lärartjänster är utlysta. En av
tjänsterna är en speciallärartjänst som ska tillsättas då Margareta Svalin går i pension
till sommaren.
5. Frys till Vasaskolan
Det har uttryckts önskemål om en frys till VR 18, eftersom den gamla gått sönder.
Frysen behövs bl.a. för att förvara glass till Nobelfesten, förvaring av gluten- och/eller
laktosfria alternativ. Louise fick i uppgift att kontakta Ingrid Ploghed beträffande
frysens storlek. Styrelsen beslöt att tillskjuta upp till 4000 kr för införskaffande av en
frys.
6. Önskemål från niorna om bidrag till avslutningsfest
Inget önskemål hade inkommit från niorna. Olika lokaler för en eventuell fest
diskuterades.
7. Önskemål från Fritids om bidrag till Fritidshemmens dag
Ola åtog sig att kontakta David på Fritids för att höra om det finns något önskemål.
8. Frivillig avgift: saldo
Det konstaterades att saldot var ca 30.700 kr.
9. Vårstädning på skolgårdarna 23 april: uppföljning
Det konstaterades att vårstädningen avlöpt väl. Några noteringar gjordes:
Området vid muren på VR 22 skulle behöva åtgärdas genom t.ex. att man håller på
barkmull.
På VR 28 läcker sand från sandlådan, vilket troligtvis kan avhjälpa m.h.a. vinklad
slipers. Sly skulle även behöva röjas i anslutning till elskåpet på VR 28.
Karolina åtog sig att ta upp ovanstående punkter med Lars Jönsson.

10. Övriga frågor
Föräldraföreningens medverkan när åk. 6 börjar diskuterades.
Mellanstadiefesten på höstterminen diskuterades. Möjliga datum skulle kunna vara
20 eller 27 oktober. Karolina undersöker möjliga lokaler.
Nästa möte bestämdes till 25 maj kl. 18.45 i Valvet på VR 18.
11. Sammanträdets avslutning
Sammanträdet avslutades.
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