STYRELSEMÖTE ULVSUNDASKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING
Mötesprotokoll 19/1 2012
Närvarande: Sandra Gustafsson, Helena Lindholm, Susanne Jidesten, Audrey NiemannJönsson, Martin Zillén, Rebecca Lantenius, Madeleine Hedberg, Marie Kollberg
1. Mötet öppnas
2. Skolans informationsmöte för blivande sexåringar
Liten uppslutning men det är många syskon som börjar i förskoleklassen nästa år så
det var väntat. Av dem som kom var det en bra blandning, dvs det kom föräldrar från
flera olika upptagningsområden, vilket är mycket positivt.
3. Temadag
Föräldraföreningen pratade på mötet den 17/11-2011 med Solveig om det fanns
möjlighet att tillsammans planera en temadag med miljö i fokus. Solveig har diskuterat
med personalen och de ville att någon från föräldraföreningen kommer och presenterar
idén. Föräldraföreningen beslutade att Audrey pratar med lärarna om förslag på
upplägg på ett av deras måndagsmöten innan vi tar fram ett förslag
Om du arbetar med ett yrke som innefattar miljö eller har tips på vad vi skulle kunna
göra, hör då av er till föräldraföreningen. Alla tips tas tacksamt emot!
4. Disco
Disco kommer som vanligt arrangeras av föräldraföreningen mellan sportlov och
påsklov, föreslaget datum är fredag 30 mars. Sandra stämmer av datumet med Solveig.
Maskerad-disco för de barn som vill klä ut sig föreslås detta år.
5. Idrott nästa år.
Rävarna har en timma ombytt idrott i år. I läroplanen står 2 timmar. Oro för att det
fortsätter under nästa läsår. 6 åringarna i år får inte möjlighet till ombytt idrott.
Föräldraföreningen kommer att ta upp frågan med Solveig, kan det finns andra
lösningar?
6. Skolwebben och information från skolan.
Föräldraföreningen önskar att det skickas ut en blänkare via mejl i samband med att ny
information (främst veckobrev, månadsbrev) publiceras av skolans personal på
Skolwebben. Mailet behöver inte innehålla informationen i sig, utan bara upplysa om
att nytt veckobrev etc. finns publicerat på Skolwebben. Funktionen finns i Skolwebben
idag och var enligt Paula inte svår att använda. Mejladresserna registreras och
underhålls av föräldrarna själva på Skolwebben.
7. Kulturbidrag
Varje år har föräldraföreningen betalat ut Kulturbidrag till treorna vilket görs även
detta år.

8. Nästa möte
Förslag för nästa möte är torsdagen 16:e februari i Ulvsundaskolans matsal. Sandra
kollar om datumet är OK med Solveig. Lappar sätts upp i skolan som vanligt.
Vi kommer då att planera inför discot, diskutera fram ett förslag på temadagen och
fortsätta att diskutera idrotten samt skolwebben.
VARMT VÄLKOMMEN ATT VARA MED DEN 16/2 2012!

