
Styrelsemöte Forshällaskolans föräldraförening 2021-02-16 
 
Närvarande digitalt: Linda Myrstrand, Maria Söderberg, Josefin Karlsson, Robin Naviga, Lena 
Hesselroth, Marielle och Thomas Bernström 
Rektor Nicklas Folkesson 
 
1. Val av mötesordförande 
Linda Myrstrand valdes till mötesordförande.  
 
2. Val av mötessekreterare 
Thomas Bernström valdes till mötessekreterare.  
 
3. Val av justerare 
Mötet valde Robin Naviga till justerare. 
 
4. Godkännande av dagordning 
Dagordning godkändes.  
 
5. Ekonomi 
Saldo vecka 7 är ca 19,915 kr 
 
6. Föregående protokoll 
Diskussion kring gatubelysning Grohedskorsningen. Medborgarförslaget diskuterades. 
Rektor: Trafikverket är ansvariga för belysningen. 
 
7. Idrottsredskap 
Kenneth får ha en dialog med kassör Kajsa. 
Rektorn informeras. 
 
8. Klocka 
Skolklockan har varit sönder länge. Finns plan på att laga den? 
Rektor: Klockan krånglar. Rektorn talar med vaktmästarna. 
 
9. Skolbuss 
Finns det möjlighet att det går en senare buss än den så kallade sena bussen? Det har förekommit att 
det inte funnits sittplatser. Skolbussarna åker rakt fram vid Grohedskorsningen. 
Rektor: Rektorn kontrollerar angående sittplatser.  
 
10. Toaletter 
Det är för få toaletter på skolan. Toalettstädning? 
Rektor: Det stod fel i tidningen, skolan har fler toaletter. Flera elever gillar inte att gå på toaletterna 
då de är rädda att bli inlåsta. Toaletterna städas tre gånger dagligen under pandemin. Toaletterna 
behöver fräschas upp. 
 
11. Rektorn informerar 
Organisationen inför hösten har diskuterats. Tre förskoleklasser kommer att vara i förskolans lokaler.  
Kränkningar, tillbud och skador har diskuterats. 
Mer staket och belysning behövs upp mot förskolan. Den innersta bommen kommer att försvinna, 
det kommer att bli staket. 
Nicklas har fått besked om att vattnet inte är otjänligt. 
Pingisborden är på gång. 



Höbalar har placerats i pulkabacken. 
Rektorn kommer att ha möte med fritids angående aktiviteter under sportlovet. 
Frågan om att föräldraföreningen kan köpa in vinterleksaker såsom pulkor diskuteras. 
 
12. Nästa möte  
Nästa möte 24 mars kl 18.30 digitalt. 
 
14. Mötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
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