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Närvarande;
Gísela Franzén (6A)
Sofi Sommarström (2A)
Katarina Hjorth
Maria Lundberg (8C)
Åsa Kardell (8C)
Cristina Karlsson (2B & 3B)
Jessica Arlesten (5A)
Peter Salander (5B)
Benny Tjelving (5B&7A)
Johan Bonter (1C)
Veronica Sjärnfelt (4B)
Ellen Luijkx (1D&3A)
Helena Kettner Rudberg (7A) Britt-Marie Kronfjäll (3B&5B) Ulrika Domellöf Mattsson
Annika Junehall
1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.
2. Frågan om mötet är behörigt kallat
Mötet beslutade att mötet var behörigt kallat.
3. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.
4. Val av mötesfunktionärer
Ordförande: Mötet valde Katarina Hjort
Sekreterare: Mötet valde Ellen Luijkx
Justerare:
Mötet valde Ulrika Domellöf Mattsson
Jessica Arlesten
5. Verksamhetsplan läsår 2013-2014och bokslut 2012-2013
Mötet antog för 2013-2014 en reviderad version av förra årets verksamhetsplan med följande tillägg:
Tre nya arbetsgrupper har inrättats som arbetar med
- Dyslexifrågan
- Skolbibliotek
- Utbyggnaden av skolan
Revisorn presenterade bokslutet
6. Redovisning av revisorns rapport
Revisorn presenterade revisionsrapporten.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
Mötet fastställde resultat- och balansräkning.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen avseende räkenskapsåret 2012 - 2013
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2012-2013
9. Val av ny styrelse
Ordförande:
Kassör:
Skolrådsrepresentanter:

Mötet valde
Mötet valde
Mötet valde

Suppleanter till skolrådet:

Mötet valde

Övriga ledamöter:

Mötet valde

Helena Kettner Rudberg
Anna Riby
Maria Lundberg
Cristina Karlsson
Axana Haggar
Jessica Arlesten
Britt-Marie Kron fjäll
Jessica Arlesten

10. Val av revisor och suppleanter revisor
Revisor:
Mötet valde Peter Salander
Suppleant revisor:
Mötet valde Ulrika Domellöf Mattsson
Övriga förtroendeposter
Valberedning:
Sekreterare:

Mötet förslår Annika Junehall
Katarina Hjorth
Mötet valde Britt-Marie Kronfjäll

11. Övriga frågor
 Rutiner kring begärandet av uttag av pengar från Julmarknad / Cykeldagen.
Föräldrar upplever att rutinerna kring hur man skall begära ut pengar från Julmarknaden / Cykeldagen är
onödigt krångliga. Det råder otydlighet till vem man skall vända sig för att få ut pengarna. Till rutinen hör att
varje klass lämnar in en berättelse från klassresan för att inspirera andra klasser. Behövs det? Frågan kommer att
lyftas på nästa möte. (25/11)
 Situation i matsalen
Föräldrarna anser att eleverna har för lite tid att äta. Detta orsaker stress, eleverna hinner inte äta sig mätta, 6åringar får inte ta mat själva eftersom detta tar för lång tid, ljudnivån är för hög, smutsiga tallrikar.
På grund av att skolan växer har skolan nu 5 matlag istället för 4. Husmor slutade för ett år sedan därefter
anställdes en ny husmor som också har slutat. För närvarande pågår anställningsprocess angående ersättare.
Frågan kommer att tas upp på nästa möte. (25/11)
 Mobiltelefoner
Det verkar som om skolan har som policy att det är mobilförbud i klasserna upp till åk 5. Eleverna lämnar in
sina mobiler i början av dagen och får tillbaka dem i slutet av dagen. I åk 6 blir föräldrarna tillfrågade om hur
mobilfrågan skall hanteras. Dyslexigruppen genom Jessica framförde att mobiltelefonen är ett arbetsredskap för
elever med dyslexi eftersom det finns appar mfl hjälpmedel i telefonen. Till nästa möte kommer man att ta reda
på vilken policy skolan har.
 Lokalfrågan
FF har skickat ett brev till utbildningsförvaltningen avseende lokalfrågan. Se bilaga 4.
 Trafikfrågan
Trafikkontoret planerar vissa förändringar kring skolan, otydligt vilka.
 Webbplatsen
Benny Tjelvling ansvarar för webbplatsen. Han informerade om hur man kan ta del av FF-information på nätet,
webbplats, Facebook, Twitter. Skall han skapa mejllistor etc.?
 Informationsgruppen
Hur kan FF få fler klasser representerade i FF?
 Nattvandring
Katarina Hjort är för närvarande ensam ansvarig för nattvandringen. Hon tar gärna ansvaret för den
administrativa delen men behöver hjälp med ”marknadsföringen” av den.
 Helena Kettner Rudberg (nya ordförande) tackar Katarina Hjort avgående ordförande för det gångna
året.
Nästa möte 25 november kl. 18:30 – 20:30, lärarrummet
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Revisionsberättelse
Resultat FF 0712 till 0613
Tillgångar och skulder 0712 till 0613
Brev utbildningsförvaltningen

