Protokoll från Hägneskolans föräldraråd 20080317
Susanne Holmberg 5-6: an
Alma Hercegovac 4: an
Tina Bjerhag, 1: an
Karolina Karlsson, 4: an
Åsa Lindström 3-4:an

Yvette Gyllensvan 2, an, 5: an
Ann-Sofie Karlsson, 1: an
Urban Dagman, 1-6
Patrik Christierson, 5-6:an, ordförande
Katarina Gynnerstedt, 3-4:an, sekreterare

Ulf Svensson och Mattias Andersson har anmält förhinder

1. Ordförande Patrik Christierson hälsade rådsmedlemmarna välkomna och förklarade mötet
öppnat.
Dagordningen godkändes.
Föregående protokoll godkändes.
I kassan har vi för närvarande 24.901:Skolgårdsfesten kommer att äga rum den 22 maj mellan klockan 18.00 till ca 20.00.
Program enligt följande:
Särskolan
Kaffe och kaka
1: an
Lotteri
1-2: an
Fiskedamm
2:an
Popcorn
3: an
Backklättring
3-4:an
Tipsrunda
4: an
Korvgrillning
5: an
Ponnyridning
5-6:an
Blåsrör
6: an
Mums-mumskatapult
Föräldrarådet
Utlottning av korgar
Vi beslöt att höja priset för backklättringen till 20:-.
Som förra året åtar sig varje klass att baka 2 mjuka kakor eller liknande i småkakor.
Det ska finnas en lapp till varje bakverk vilka ingredienser som används, gluten och sockerfritt får
gärna bakas. Klassföräldrarna tar ansvar för detta.
Tänk på att ta med växelpengar till festen, stora sedlar är svårt att växla, särskilt i början.
Karin Andersson gör inbjudan och program.
6. Rastvakt diskuterades, vi tycker att västar ska användas för att speciellt de små barnen lättare
ska kunna se de vuxna! Ann-Sofi som jobbar på Malmbäcks skola har precis infört västar och
det har blivit uppskattat och just de yngre barnen har sökt upp rastvakten mer än tidigare.
Skolrådet beslutade därför att skaffa västar och att rastvakterna under en period ska använda
dessa. Därefter ska ny diskussion tas och utvärdering göras.
7. I Lusthuset är det bänkar på gång och ett par ribbor ska lagas, taket ska slutföras. Jonas och
Patrik ringer runt och samlar ihop folk till detta.
8. Linbana diskuterades och det är kostsamt så vi avvaktar och tar upp det igen på nästa möte.
9. Vid övriga frågor kom det fram att skolgården bär målas upp, hagar mm.
Susanne efterlyser en ny kassör till nästa läsår och det bör vara någon från de lägre
klasserna.
Nästa möte är den 21 april och då fixar Tina fikat.
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Vid protokollet
Katarina Gynnerstedt

Patrik Christierson

