PROTOKOLL
STOCKARYDS FÖRÄLDRAFÖRENING
2016-03-16

Närvarande: Linda Thörn, Britt-Inger Nyqvist, Helene Gustavsson, Anna Olsson, Anne-Marie
Wilhelmsson, Therese Jonsson, Tobias Mossbrant, David Stenhoff, Joakim Karlsson, Anna
Kraft, Viktoria Bahls, Cecilia Alexiusson, Marlene Fürstenberg, Anna Melknert-Olsson, Patrik
Christiersson, Elenor Johansson.
§1. Ordförande Anna Melknert-Olsson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§2. Till kvällens sekreterare valdes Elenor och till justerare Marlene.
§3. Föregående protokoll återgavs och lades till handlingarna.
§4. Anmälan övriga frågor: Åhörardagar i skolan.
§5. Rektorn, Cecilia Alexiusson, informerar: Personalen i den Pedagogiska Omsorgen har
förnärvarande för mycket arbetstid. Detta har lösts genom att Anne-Marie W. stöttar upp
två eftermiddagar i veckan. De kan då vara i Frikyrkans källarlokaler.
Det har varit skyddsrond på Appelhagen och skolan, representanter från Tekniska, BrittInger, Cecilia och elever närvarade. Det var inga särskilda påpekanden. Tekniska tar på sig
ansvaret för linbanans underhåll pga. säkerhetsskäl. Dock nämndes det att de inte har något
ansvar för lekstugan på Appelhagen eller lusthuset på skolgården då detta har satts upp på
eget bevåg. Eleverna tycker att landgången till lusthuset är hal, detta ska fixas utav
föräldraföreningen. En ommålning är snart aktuell, senast detta hände var 2010.
Den 23 mars uppmärksammas skolans 60 årsjubileum. Fyra ”gamla” elever, Rolf Andersson,
Lennart Olsson, Thomas Hultqvist och Ethel Holmstedt, kommer och berättar om hur det var
i skolan då. Det blir även en fotoutställning med bilder från förr sammanställd av Annalena
Claesson och Ingegerd Hultqvist, utställningen flyttas sedan vidare till biblioteket. Klass 6
bakar till fikat. Elever och personal får gärna ha tidstypiska kläder på sig denna dag.
Lövängen har blivit ett asylboende och där finns många barnfamiljer. Skolan har enligt lag
skyldighet att inom 1 månad erbjuda skolgång eftersom det är alla barn rätt att få gå i
skolan. För tillfället är det 16 barn fördelat från F-klass – 6:an och 11 barn till allmän förskola.
Inom två månader ska skolbarnens kunskaper vara kartlagda. Skolan har för avsikt att
anställa en personal som har svenska i andraspråk och som kan ta det största ansvaret för
dessa barn. Barn som har fyllt 3 år har rätt till allmän förskola, 15tim/vecka. För att gynna
integrationen planeras det för en öppen asylförskola i någon av kyrkornas lokaler där barn

tillsammans med föräldrar är välkomna. Det ges extra pengar till skola, kultur och fritid från
staten.
§6. Val av valberedning. Till detta valdes Marlene, Linda, Viktoria och Elenor. Dessa ska hitta
tre kandidater till föräldraföreningens styrelse. Vid årsmötet ska det pga. avgång väljas en
ordförande, en sekreterare och en ledamot.
§7. Anna och Joakim informerade vidare om skoldiscot som blir den 7 maj på Tallbacken.
Hyran sponsras av lokala företag i Stockaryd. Föräldraföreningen tackar för detta! Varje klass
ska få göra en spellista med 15 låtar. Discot delas in i tre olika grupper: Appelhagen - Zebran,
F - 3, 4 - 6. Om det finns någon som har discoattiraljer att låna ut kontakta då Anna eller
Joakim.
§8. Övriga frågor: Är det kanske aktuellt att återuppta åhörardagar för att locka fler föräldrar
till skolan? Eller upplever lärarna att föräldrarna kommer och hälsar på ändå? Cecilia tar med
frågan till personalen.
§9. Föräldraföreningens årsmöte blir den 25/5-16 kl.18.00 på Prästgatans fritids. Fika till
självkostnadspris.
§10. Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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