
Vasaskolans Föräldraförening  Protokoll styrelsemöte 

  2019-05-28 

 1 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 
Styrelsemöte för Vasaskolans Föräldraförening tisdagen den 28 maj 2019 kl. 18.45, Viktor Rydbergsgatan 28. 

NÄRVARANDE 
Staffan Schantz 

Lotta Dahlqvist 

Cecilia Petersson 

Ola Lundgren 

David Brax 

Kristina Wallengren (enbart närvarande vid §28) 

 

§ 23 MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordförande Staffan Schantz hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 24 VAL AV SEKRETERARE 
Styrelsen beslutade att välja Lotta Dahlqvist att föra protokoll under mötet. 

§ 25 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen. 

§ 26 VAL AV JUSTERINGSPERSONER 
Styrelsen beslutade att välja David Brax och Ola Lundgren att justera protokollet. 

§ 27 VAL AV NY REVISOR HENRIK CARDELL 
Styrelsen beslutade enhälligt att välja Henrik Cardell till revisor. 

§ 28 INFORMATION FRÅN T.F. BITRÄDANDE REKTOR KRISTINA WALLENGREN 
Kristina kommer att fortsätta under hösten 2019 som t.f. biträdande rektor och finns på plats på skolan tre dagar i 

veckan. Kristina informerade om några aktuella punkter: 

- Angående bättre förvaring i hallen med krokar m.m. på VR 28, så ska arbetslagets samordnare Madeleine B-W ta 

Ebbas ritningar vidare för diskussion med arbetslaget. Man ska se över budgeten. Eventuellt kan FF bidra 

ekonomiskt om det behövs. 

- Skolan hemsidan är under uppdatering. T.f. rektor Matilda Stålbert är kontaktperson angående detta. 

- Planeringen inför nästa läsår är nästan klar. 

- Medicinarevillan kommer fortsatt vara lunchrestaurang för eleverna. Man ser just nu över ”bambatant” Barbros 

arbetsmiljö för att undvika tunga lyft. 

- Fysiken och F&S kommer fortsatt att vara elevernas idrottssalar. 

- I årskurs 4 har man anställt en ny lärare inför höstterminen. 

- Mer matte och idrott kommer att införas i årskurs 7 enligt plan. 
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§ 29 ÅTERKOPPLING FRÅN SKOLANS STYRELSEMÖTE 28/5 KL 18.30 (OLA OCH JONAS) 
Frågan om religiösa/kristna friskolors framtid utifrån politiska diskussioner lyftes. T.f. rektor Matilda Stålbert är väl 

insatt i situationen och man är förberedd med alternativa lösningar, samt har ett brett kontaktnät.  

§ 30 FÖRÄLDRAFÖRENINGENS EKONOMI, STATUS 
Oförändrat. 

§ 31 ÖNSKEMÅL OM NYA INKÖP (DAGS ATT AKTIVT STÄMMA AV MED FRITIDS/LÄRARE?) 
Frågan skjuts upp till nästa möte. 

§ 32 UTVÄRDERING AV STÄDDAG 4 MAJ 
I stora drag en bra dag och välorganiserat. Kompletterande inköp gjordes av borstar, handskar, sekatörer m.m. 

Förslag inför nästa städdag: Att utforma en checklista vad som ska göras och att man ska skriva upp sig på listan 

innan städdagen. Kan man inte vara med den dagen kanske man kan bidra på annat sätt. Lämpligt att en klass har 

fika och en klass har korv och bröd. Tveksamt om högstadiet blev städat?!? 

§ 33 PLANERING INFÖR SKOLAVSLUTNING 12 JUNI KL 18.00 
Klassföräldrarna organiserar fika för sin egen klass. Överblivet fika skänkes till Vasakyrkans diakonala arbete. 

Styrelsen möts upp 17.15 för att förbereda. Staffan gör utskick. Cecilia har kontakt med Vasakyrkan om detaljer med 

bord, nycklar, sophantering m.m. Staffan ordnar present till Matilda, Kristina och Benedikta. Staffan köper in tårta 

till lärarna från Steinbrenner&Nyberg som levereras till skolan dagen efter skolavslutningen. 

§ 34 STATUS FACEBOOKGRUPP (OLA) 
Information skjuts upp till nästa möte. 

§ 35 FOKUSFRÅGA KOMMANDE ÅR 2019–20: FÖREDRAG 
(Uppföljning Jonas och nya idéer, se föregående protokoll.)  

- Preliminärt datum 23/9, Jonas återkopplar vid nästa möte.  

- Föredraget om Självkänsla och självförtroende med Karin Lega kan bli aktuellt i november/februari. Normal taxa 

7000 kr, men vi behöver bara betala 2000 kr. Lotta återkopplar vid nästa möte. 

§ 36 NÄSTA STYRELSEMÖTE EFTER SOMMARLOVET 
Måndag 2 september kl 18.45 VR 28. 

§ 37 ÖVRIGA FRÅGOR 
En fundering kring om elever får lämna sin plats på skolan då de följer med sina föräldrar som arbetar utomlands 

tillfälligt och sedan önskar komma tillbaka till skolan – får de förtur då de gått på skolan tidigare? Förslag är att de i 

alla fall ska få förtur i 6:e klass då man gör ett externt intag. 

  



Vasaskolans Föräldraförening  Protokoll styrelsemöte 

  2019-05-28 

 3 

§ 38 MÖTETS AVSLUTANDE 
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet  Ordförande  

    

    

Lotta Dahlqvist  Staffan Schantz  

 

Justeras  Justeras  

    

    

Ola Lundgren  David Brax  
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