Ulvsundaskolans Föräldraförening,
Styrelsemöte 2014‐09‐10
Närvarande:
Solveig Löwenborg (biträdande rektor), Rose‐Marie Rooth (ordförande), Sandra Gustafsson, Martin
Zillén, Madelaine Allberg, Linda Gottling , Rebecca Andersson (sekreterare/webb)

1. Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Val av ordförande; (sittande) Rose‐Marie, sekreterare; Rebecca (webb/sekreterare),
protokolljusterare Linda (ledamot)
3. Information från Solveig
a. Färre elever i Ulvsundaskolan än tidigare läsår. Budgeten blir lidande på enheten, men
Alviksskolan som helhet går runt. (Ulvsundaskolan har 71 barn, september 2014)
b. Ny personal. Peter Dongen kvar deltid, åk 1 Helena, förskollärare, förskoleklassen.
Vikarie för föräldralediga Nina. Cecilia Gollby, lärare åk 1. Eva Mellberg, Specialpedagog
(halvtid). Vikarie Annika, förskollärare. Extra den här terminen, deltid. Åk 1. Ny rektor på
Alvikskolan, Anna Eriksson.
c. Information från skolan via mail är OK enligt skolans ledning, till exempel veckobrev.
Skulle lagts ut via skolwebben för ökad säkerhet, men skolwebben har
funktionsproblem.
d. Meddelande om ledighet kring loven kommer att kunna göras via skolwebben.
e. Smartboards finns nu i alla klassrum, men fungerar inte ännu. Felanmält.
f.

Pengar som var tänkta att gå till Alviksskolans Solidaritetsfestival finns fortfarande kvar
eftersom festivalen inte blev av. Solveig återkommer med information.

g. Personalen på Ulvsundaskolan planerar att göra ett Mini‐bibliotek någonstans på skolan.
Bokhyllor, soffa m.m., för läsning, spel och litet avskildhet.
h. Skolan planerar några temadagar, som FN‐dagen och liknande under året, återkommer
med datum till Kalendariet.

i.

Fotbollarna som föräldraföreningen köpte in förra året var av dålig kvalitet. Reklameras
av föreningen.

Övriga punkter
4) Höstfest.
a) Datum bestäms till torsdagen den 2 oktober, klockan 16‐18.
i)

Korv , hembakat, saft/kaffe/te

b) Styrelsen planerar via epost.
c) Anslag sätts upp på dörrar och anslagstavla (R‐M, Madeleine)
d) Be föräldrar hjälpa till (korvgrillning, kakförsäljning, baka i förväg m.m.). Listor där man får
anmäla sig sätts upp i hallen.(R‐M, Madeleine)
e) Kolla allergier med Per (Sandra)
f)

Inköpslista finns (Joen)

g) Musikanläggningen, kolla med Robban. (Sandra)
h) Påminnelse om att betala avgiften till föreningen. Ordnas på festen.

5) Information om föräldraföreningen på föräldramötet i morgon torsdag 11/9. De som är där
informerar.

6) Avgift till föräldraföreningen, 150 kr/familj.
a) Sista veckan i september, lägger vi ut lappar om föräldraföreningen, med Pg‐nummer.
b) Påminnelse till betalning på höstfesten och möjlighet att betala kontant.
c) Swish‐ konto för föreningar? Martin kollar upp om det fungerar och pratar med Joen (kassör).

7) Kan föräldraföreningen informera om Ulvsundaskolan på förskolor i området, BVC, nyinflyttade vid
Ulvsunda slott etc – för att få upp elevantalet i skolan. Berätta om en bra liten skola. Återkopplas
efter diskussion om upplägg.

8) Staketet till fotbollsplanen skulle behöva göras högre. Många skjuter över bollen på gatan. Det går
fort när barnen hämtar, vilket medför risken att bli påkörd. Vill föräldraföreningen agera? Skriva till
stadsdelen, skapa ärende, vi går igenom uppgiften och fördelar arbetet med det.

9) Mail‐listan till styrelsen gicks igenom, och uppdateras av Rebecca med korrekta kontaktuppgifter.

10) Kommande möten.
a) Styrelsemöte, 22 oktober kl 19 i skolans matsal. (bl.a. förberedelse inför årsmötet)
b) Årsmöte , 12 November kl 19 i skolans matsal. Kallelse via anslagstavlan i hallen senast 14
dagar före mötet.
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