Vasaskolans föräldraförening
Styrelsemöte den 22 augusti 2016
Plats: Vasaskolan, Viktor Rydbergsgatan 18, rum Valvet.
Deltagare:

Daniel Tingdahl
Louise Tottie
Ola Lundgren
Sophia Löjdqvist
Maria Skarp

1. Sammanträdets öppnande
Daniel Tingdahl förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen
Det beslöts att ta bort punkt 12 från dagordningen. Dagordningen godkändes i övrigt.
3. Val av justerare
Maria Skarp valdes till justerare.
4. Information från rektor Kristina Wallengren
Kristina Wallengren, som vikarierar som rektor fr.o.m. 8 augusti till sista september,
informerade. Köket i VR 28 är nu renoverat. Ny speciallärare på högstadiet är UllaKarin Dahl-Rolfö och på lågstadiet Cecilia Aronsson. Kristina, som har lång
erfarenhet som lärare och rektor, noterade speciellt att personalen på Vasaskolan är
mycket elevfokuserad och att det råder arbetsro i klasserna. Den 1 oktober tillträder
skolans nya rektor Elin Andersson.
5. Kommande styrelsemöten för Stiftelsen för kristna skolor: tisdag 23 augusti, onsdag
12 oktober, tisdag 15 november och onsdag 7 december.
Det beslöts att Maria Skarp deltar i mötet den 23 september.
6. Utvärdering av avslutningen 15 juni
Det konstaterades att för få av klasserna städat efter sig på avslutningen.
Fortsättningsvis ska det göras tydligt för klassföräldrarna att de ansvarar för
städningen.
Fakturan för att hyra församlingshemmet blev hög. Fortsättningsvis ska vi be om ett
kostnadsförslag innan vi bokar lokalen.
Skolavslutningens längd diskuterades och det beslöts att ta upp detta med styrelsen.
7. Information om föräldraföreningen på föräldramöten F-9 samt mingelkväll för nya
klassföräldrar
Det beslöts att informera om föräldraföreningen på föräldramötena enligt nedan.
Årskurs 4-6,
31 augusti:
Daniel, Sofia och Maria
Årskurs 7-8,
7 september:
Louise
Årskurs 1 och 9, 14 september: Daniel
Årskurs 2-3,
21 september:
Daniel
Efter föräldramötet den 21 september ordnar föräldraföreningen ett mingel för
klassföräldrarna. Louise införskaffar dryck och förtäring till detta.

8. Inför höststädningen den 1 oktober. Klasserna 1 + 3, 4 + 5 och 8A + 8B städar
Skolans kansli kommer att ha information om vilka som är klassföräldrar så att
föräldraföreningen kan kontakta dem med information att föra ut i klasserna.
9. Uppföljning om kommande Mellanstadiefest
Det beslöts att försöka hålla Mellanstadiefesten den 20 oktober i Vasakyrkans
församlingshem. En prisförfrågan om lokalen ska göras.
10. Uppföljning av 3D-skrivaren
Föräldraföreningen har tidigare beslutat att bidra till införskaffande av en 3D-skrivare.
Daniel ska fråga kansliet hur långt man kommit med införskaffandet.
11. Frivillig avgift:saldo
Det noterades ett saldo på 28.809,95 kr. Efter att ha betalat ut bidrag m.m. beräknas
saldot vara ca 20.000 kr.
12. Övriga frågor
Det beslöts att föräldraföreningen ska skaffa swish. Ola informerade om kostnaden,
som är 500 kr för anslutning, 600 kr per år för att ha det och 2 kr per transaktion. Ola
åtog sig att arbeta vidare med detta.
Det diskuterades att söka bidrag från olika stiftelser/fonder. Ola åtog sig att utarbeta
ansökan till Göteborgs barnhusfond.
Sofia och Louise rapporterade om möjliga föredragshållare för ett eventuellt framtida
evenemang. Det beslöts att diskutera detta mera vid ett senare tillfälle.

13. Nästa mötestid
Nästa möte bestämdes till den 12 oktober kl. 18.45, Vasaskolan, Viktor
Rydbergsgatan 18, rum Valvet.
14. Sammanträdets avslutning
Daniel förklarade mötet avslutat.
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