Ulvsundaskolans Föräldraförening
Protokoll styrelsemöte 20081106
Närvarande:
Mattias Henningsson, Mats Henriksson, Marie Kollberg, Lotta Haglund,
Caroline Edefalk, Elisabeth Edén.
1. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll.
Det görs på mötet 20081209 istället då protokollet saknades vid mötet 20081106
Justeringsmän - Sandra Olsson och Mats Henriksson
2. Övergångställe.
Mattias stångas fortfarande med väderkvarnar om att få övergångstället flyttat.
Tillägg är att flera övergångsställen i området behöver ses över och målas tydligare.
Om ingen respons kommer från gatukontoret snart krävs ytterligare åtgärder som tex
att flera av oss i styrelsen ringer och trycker på. Om inte heller det
sätter fart kontaktar vi lokaltidningen Mitti för att tydliggöra vår önskan om
säkerhet för skolbarnen.
3. Miljöförvaltningen – Sand och Grus AB Jehander.
Vi håller kontakt med Åse Wiik Norberg för att hålla oss uppdaterade om ärendet.
Samt om eventuella planer för bussgarage, spårvagnshall samt tung
båttransport.
4. Marknadsföring Skolan.
Lotta Haglund har jobbat fram ett fantastiskt underlag med all kontaktinfo till
de förskolor som är tänkta att kontaktas inför vår marknadsföring
utav Ulsvundaskolan. Lotta kontaktar och förbereder respektive föreståndare
via mail. Vi önskar att få vår trevliga presentation (Lotta komponerat)
om Ulvsundaskolan utdelad till föräldrar till barn födda-03 inför skolstart Ht-09.
Styrelsen är indelad i olika förskoleområden att dela ut infoblad.
Ulvsunda- Elisabeth, Minneberg-Caroline, Abrahamsberg-Mats, Mariehäll-Mattias,
Alvik, Stora Mossen-Marie. (Adresser se Lottas info blad.)
Marie Kollberg har tagit itu med webbsidans layout den behöver göras mer inbjudande
med bl a bilder på exteriör, barn och lärare i aktivitet ute och inne. Vi pratade om att vi i
FF kan (om vi vill) ha med våra barn på bilderna vilket inte är beslutat ännu. Att vi
fokuserar på det som gör skolan unik t ex Robban och musik/instrument –rummet,
bygge av koja i skogen på baksidan, skridskobanan, etc, etc. och den nära kontakt
barnen har med skolpersonalen, kom med konkreta förslag inför kommande möte.
Vi behöver i så fall organisera fotograferandet, samlas en dag med barnen efter skolans
slut för inneaktivitetsbilder samt samlas någon helg i dagsljus o fota aktiviteter
utomhus.

Förslag kom också om att lägga ut låten –Ulvsunda Blues som en musikslinga
och el en filmslinga när Robban spelar med barnen på webben- trevligt!
Marie pratar med Robban om det. Att länka till Lunaskolan på vår webb sida var en
idé. Samt att intervjua några barn (endast text), några frågor
om vad de tycker om skolan.
Elisabeth kontaktar Tidningen Mitti och förslår ett reportage om en liten unik (bl a till
elevantalet), väldigt mysig kommunal skola där personalen hinner med att se barnen,
vilket lägger en fantastisk grund för framtiden.
4. Marknadsföring föräldraföreningen.
Lotta har även fixat en färsk presentation om vad Föräldraföreningen verkar för samt
en påminnelse om medlemsavgiften på 150 kr/familj och läsår. Utskrifterna delas ut
via lärarna till alla elever. Elisabeth fotade och fixar svartvita porträtt på styrelsen och
med de presenterar vi oss för skolans elever och föräldrar på FF:s anslagstavla.
5. Ekonomi.
Caroline och Elisabeth delar på arbetet som kassör. De inväntar överlämning
av kontot från tidigare kassör Åse Wiik Norberg.
Nästa styrelsemöte.
Tisdag den 9:e december kl.18.30 i skolans matsal.

Protokollförare: Elisabeth Edén

