Minnesanteckningar föräldraföreningen 2016-01-27
Plats: Prästgatans fritidshem
Deltagare:
Anna Kraft
Victoria Bahls
Ann-Katrin Salomonsson
Therése Jonsson
Britt-Inger Nyqvist
Anna Svärd
Anna Melknert Olsson - ordförande
Ahmod Jazar
Cecilia Alexiusson
Joakim Karlsson
Veronika Antonson
Angelica Persson
Tobias Mossbrant
Kristin Trofast

Val av mötessekreterare och justerare
Sekreterare –Tobias Mossbrant
Justerare – Angelica Persson

Föregående protokoll
Ordförande går igenom föregående protokoll.

Information från rektorn
Cecilia informerar om att det blir en ny förskola i Vrigstad.
Högbelastning hos dagbarnvårdarna Lotta och Veronica, ev. kommer kommunen hyra
en lokal i sammahället för avlastning.
Förskolan Appelhagen, viss personalflytt. Appelhagen har kunnat ta emot alla barn
som står i kö.
Skola inget avvikande det flyter på, just nu 132 st elever i F-6. Skolan har anställt en
lärarassistent som stöttar lärare med både administrativa och praktiska uppgifter.
Skolinspektionen är eventuellt på gång med en granskning av skolan, enkäter
utskickade till föräldrar.

Arbete pågår med att fastställa en plan mot diskriminering och kränkande behandling,
både elever och lärare är inblandade i arbetet. Cecilia informerar om målen i planen,
när den fastställs kommer den att finns på skolans hemsida samt informeras om i
månadsbrevet.
I år är det 60 år sedan skolan invigdes, 1956, det kommer firas på något sätt. Ej klart
ännu.

Val av valberedning
Valberedning ska tillsättas, frågan bordläggs till nästa möte.

Barnensdag
Ev. lördagen den 9 april är det dags för barnens dag. Nytt för i år är att det flyttas till en
annan plats än skolan. Kommer att bli disco med diverse aktiviteter.
Frågan om hur lokalen ska hyras återstår, privat, föräldraföreningen eller genom
skolan.
Discot delas upp i följande grupper:
 Appelhagen och Zebra
 F-3
 4-6
Förslag om frivilligt inträde om 20kr/st.
Till discot kommer man att köpa in ”lysarmband” som kommer att sälja för ca 5kr/st.
Utöver det finns det förslag om att sälja korv med bröd och diverse godis/dricka.
Möjligheten till sponsring ska undersökas.
Inbjudan till discot kommer via månadsbrev och affischering på skolan samt brev till
dagbarnvårdarna.

Övriga frågor
Årskurs 6 ska åka till Kolmården, mat avbeställs i skolköket och ersätts med mat som
man får med sig på en utflykt.
Översvämning på baksidan av Appelhagen bildar djupa pölar, vilket är oroväckande
och förenat med risker. Skyddsombud, Britt-Inger, på Appelhagen har tagit upp frågan.
Förskolechef Cecilia har gjort en anmälan till tekniska i ärendet.

Nästa möte
Onsdagen den 16 mars kl. 18:00.

