Protokoll för Föräldraföreningens möte 8 juni kl. 19 – 20.
Närvarande: Mattias Henningsson (ordf), Lotta Haglund (tf sekr), Elisabet Edin, Mats Henriksson &
Marie Kollberg
Frånvarande: Caroline Edefalk
1. Föräldraföreningen i Alvik
Föräldraföreningen i Alviksskolan, genom ordförande Anders Löwdin, bjöd in oss till ett möte
den 4 maj då Marie och Lotta deltog. Avsikten var att diskutera ett eventuellt samgående
mellan föräldraföreningarna. Anledningen skulle vara att vi tillsammans skulle kunna driva
frågor gentemot skolledningen, t ex kring mobbing och nattvandring, och att de behöver
hjälp med medlemsrekrytering. Vi menar att vi har väldigt olika agendor och ser inte någon
fördel för oss att slå ihop föreningarna. Vi är också rädda att förlora våra medlemmar, och
känner själva att vårt engagemang skulle minska om vi slog ihop föreningarna. Vi är däremot
öppna för samarbete när det gäller gemensamma och skolövergripande frågor. En konkret
sak att samarbeta med är trafiken kring skolorna, där Alvik gjort hastighetsmätningar.
2. Övergångsställen
Mattias och Elisabet har ställt samman ett underlag som ska skickas till Trafikkontoret.
3. Höstens aktiviteter
Alla närvarande vill fortsätta i styrelsen till hösten.
Föräldraföreningen brukar ibland delta på första föräldramötet, men inget datum är bestämt.
Vi planerar att vara med första skoldagen och fånga sexåringarnas föräldrar, samt vara med
på föräldramötet. Lotta och Mattias deltar första skoldagen, och Mattias och någon mer på
föräldramötet.
Höstfest – vi bokar preliminärt den 3 september. Marie kollar med Solveig om det passar den
dagen. Föräldraföreningen träffas torsdag 27 augusti kl. 19.00 i matsalen för att planera
festen, Mattias ordnar nyckel.
4. Ekonomin
Medlemsantalet är fortfarande oklart. Saldo på kontot är 5 375 kr, plus de ca 200 som finns i
”handkassan”.
5. Resultatet av höstens marknadsföring
I höst börjar 7 barn ”utifrån” i förskoleklassen, förmodligen är det delvis ett resultat av vår
marknadsföring under hösten.

6. Övrigt
Igår kom nyheten att staden ska börja bygga en båtuppläggningsplats på halva fotbollsplanen
och stänga av strandpromenaden. Aktionsgruppen som jobbar mot betongfabriken samlas
också i kväll för att diskutera åtgärder.
Marie har satt upp ett anslag och tackat för medlemmarnas engagemang så att treorna
kunde besöka Hallwyllska palatset.
Fixardagen gick bra, inte minst tack vare Moas pappa Johnny som hade med sig diverse
verktyg som underlättade arbetet. Vi målade bänkarna i entrén, toadörren och dörren till
bandyn, samt tvättade av väggar, element, kakel i entrén samt fönsterbänkarna i korridoren.

Vid tangentbordet
Lotta Haglund

