Vasaskolans Föräldraförening

Protokoll styrelsemöte
2020-09-03

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Styrelsemöte för Vasaskolans Föräldraförening torsdag den 3 september kl. 20.30

NÄRVARANDE
Marie Sverkersdotter, ordförande
Cecilia Petersson, vice ordförande
Maria Kärrberg, kassör
Michele Pestalozzi (via Zoom)
Annika Söderpalm
tf rektor Kristina Wallengren

EJ NÄRVARANDE
Kristina Pettersson
Lotta Dahlqvist
David Brax avgår från styrelsen pga ökad arbetsbelastning.

41. Sammanträdet öppnas.
Alla hälsas välkomna.
42. Föregående protokoll (justering och publicering hemsida).
Justerat.
43. Val av sekreterare för mötet.
Annika Söderpalm
44. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkänns.
45. Val av justerare.
Maria Kärrberg och Cecilia Pettersson
46. Kontaktlista till styrelsen
Marie Sverkersdotter skickar ut en kontaktlista på mail för koll av uppgifter. Sedan kommer denna att
finnas på skolans webbsida.
47. Uppföljning förbättringsförslag
Kristina Wallengren meddelar att boden är invigd på mellanstadiet. Frågan om
klättervägg/klätterställning på VR 28 arbetar vaktmästare Per Ove Hermansson vidare med.
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48. Information från rektor Kristina Wallengren
Vaktmästare Per Ove Hermansson har fått i uppgift att se över säkerheten på skolan, både vad gäller
trafiksäkerhet när elever går från 18 till 28 och eventuella hot utifrån.
Namnskyltar kompletteras nu så att all personal ska använda namnskylt. Detta gör att man lätt kan
identifiera vilka vuxna som arbetar på skolan och vilken funktion dom har.
Henrik Andersson har ersatt Teresia Lenngren som profilpedagog. Han har arbetat på Vasaskolan
tidigare. Har morgonbön och kristendomsundervisning och kommer att skriva ett material som kan
användas i kristendomsundervisningen. Det är skolans styrelse som beslutar om profilpedagogens
tjänsteomfattning. Henrik Anderssons tjänst är 40%.
Eva Johansson är ersatt av Hans Hedenqvist som har matte på högstadiet. Är civilingenjör som har
kompletterat med pedagogik.

49. Föräldraföreningens ekonomi
Intäkter genereras framför allt på hösten genom mellanstadiedisco och glöggmingel. Hittills i år har
föreningen haft intäkter på 500 kr från föräldrars stående överföringar.
Marie Sverkersdotter föreslår ett utskick separat från föräldraföreningen med information om
föreningen, vad den står för och möjligheten att ge bidrag – till exempel genom att bli månadsgivare.
Detta ska göras när föräldraföreningens hemsida är uppdaterad.
Årets utgifter hittills har bekostat: inredning källare VR 28, inredningen i uppehållsrummet VR 22, bord
till mellanstadiet och bidrag till sommaravslutningen för 7:or och 8:or. Utlägg på drygt 21 000 kr under
årets första 8 månader. Kvarvarande tillgångar 15 000 kr.
Möjligheter att hålla glöggmingel utomhus diskuterades. Om folkhälsomyndighetens bestämmelse om
max 50 personer för sammankomster står kvar så skulle vi istället kunna ordna en Adventsmarknad
utomhus på skolgården VR 28.
Beslutade att mellanstadiediscot inte kan hållas under hösten. Finns ev möjlighet att hålla det under
våren Istället. Discot brukar inte generera så mycket pengar men är en mycket uppskattad och
välbesökt aktivitet av eleverna.
Cecilia har undersökt möjlighet att söka fondmedel. Pengar kan sökas för specifika ändamål och
budget måste bifogas ansökan. Cecilia mailar lista med fonder som hon hittat där det går att söka
pengar.

50. Covid 19 – skolans åtgärder
Några föräldrar har hört av sig pga oro för covid-19. Kristina Wallengren menar att föräldrars oro ska
tas på allvar men ändå handla övervägt och med eftertanke eftersom skolan också har timplan och
kursplan att följa.
Kristina Wallengren meddelar att skolan följer regionens smittskyddsregler (avstämt med skolläkare
som kontaktat smittskyddsläkare ) och har förankrat att skolans åtgärder är de riktiga med skolans
styrelse. Skolan har även fått mail från förälrdrar som är tacksamma för hur skolan hanterar
pandemisituationen.
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Några av åtgärderna: inte all personal träffas samtidigt. Sång förekommer inte. Utvecklingssamtal
kommer att genomföras på olika corona-anpassade sätt. Brandövning kommer att genomföras med en
klass i taget.
Enligt regionens smittskydd är det skolans ansvar att se till att eleverna kan följa
rekommendationerna; hålla avstånd, ha idrott utomhus, inte klä om på gymnastiken, inte åka kollektivt.
Det är dock svårt att lägga schema så att det går att gå mellan skolan och Fysiken.
Föräldramöten kommer att hållas digitala. Föräldraföreningen ges då tillfälle att informera.
Tips: E Segerstedts skola har gjort en film om sitt corona-arbete.
51. Återkoppling från senaste skolstyrelsemötet
Marie Sverkersdotter deltog och informerade om att vi hade möte idag.
Styrelsen tackade Föräldraföreningen för det goda samarbetet och betonade hur viktigt vårt arbete är.
Deras planerade möten är 21/ 10, 18/11 och 8/12. Oktobermötet blir digitalt, om senare möten blir
digitala eller inte bestäms senare.
Cecilia Petersson går på oktobermötet. Annika Söderpalm deltar på novembermötet. Kristina
Pettersson tillfrågas om att delta på decembermötet.

52. Skolans konfessionella inriktning. Har Föräldraföreningen någon roll?
Föräldraföreningen skulle kunna påpeka att morgonbönen är viktig.
Cecilia Pettersson föreslår att en förbön läggs på Föräldraföreningens hemsida. Cecilia återkommer
med förslag på bön.

53. Föreningens hemsida
Lotta Dahlqvist kan tillfrågas om att sköta hemsidan och resten av styrelsen bidrar med innehåll.

54. Föräldraföreningens ekonomi inkl. önskemål om nya inköp.
Inget nytt sedan förra mötet. Nästa vecka kommer mer klarhet att bringas kring föreningens ekonomi.

55. Övriga frågor (datum, föredrag, stipendium… etc.).

Att anordna föredrag diskuterades. Beslutades att inte göra detta under hösten både med tanke på
föreningens ekonomi och på att många kanske ändå känner sig tveksamma att komma.
Höstens städdag fastställdes till 7 november
Glögmingel /Adventsmarknad 3 december
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Höstens styrelsemöten blir 8 oktober, 5 november, 26 november. Dessa kommer att vara på VR 28
med möjlighet att koppla upp sig digitalt för de som ej önskar närvara fysiskt.

56. Mötets avslutande.
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Annika Söderpalm

Marie Sverkersdotter

Justeras

Justeras

Maria Kärrberg

Cecilia Petersson
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