
Styrelsemöte Forshällaskolans föräldraförening
2018-11-07

Närvarande: Linda Myrstrand, Tobias Källqvist, Fanny Eek, Thomas Bernström, Daniel 
Petrén (antecknade), Jeanette Börjesson, Niclas Folkesson

Ekonomi
Styrelsen beslutar att informera alla förälder om möjligheten att betala in en frivillig 
medlemsavgift på 150kr per läsår. Vi använder inte swisch till detta Inbetalningskort delas ut 
med skolans hjälp. Kajsa ansvarar för detta i samråd med Daniel och Niclas.


Beslut: Kajsa får i uppdrag att ta kontakt med Anna Johansson som sagt att hon kan vara revisor 
för 2017 och 2018 och förse henne med underlag för att göra ett revisorsutlåtande i efterhand för 
2017-2018 och fråga om hon kan ställa upp även för detta året.


Valberedning
Förslag lämnas till Daniel senast 1 dec. till Daniel, som mailar påminnelse en vecka innan.
 
Princip kring kostnad för uthyrning
Efter frågor om vad som gäller för hyra när barn ordnar disco på skolan informerar Niclas 
att det saknas gemensam policy för detta i kommunen. Rektorn kan ta beslut om att boka 
idrottshallen men då är skolan ansvarig, vilket egentligen kräver personal på plats. Nu 
finns det en lånenyckel, som kan användas. Vårdnadshavare ansvarar. Larmet kan 
omprogrammeras. I nuläget betalar Forshällaskolan.
 
Skolgården
18 personer har fyllt i enkät om skolgården. Positivt att föräldrar fick möjlighet att vara med 
och påverka. Daniel tipsar om om utformning av skolgård. Daniel mailar den till Niclas och 
Jeanette..
 
Skyddsrond  
Skyddsrond har genomförts med tjänstemän kring fastighet.


Vid skyddsrond med personalen bekräftas bilden att det är trångt i lokalerna med växande antal 
elever. Ventilation och temperatur behöver ses över.

Utemiljö – diskuterat var gungor kan placerar. Lilla skolgården kan användas nu när 
förskolebarnen flyttats. Plank och klätterställningar är saknade
Bättre förråd för uteprylar behövs.
 
Skolmat
Det har kommit kommentarer nu i höst att maten räcker inte! Beror det på att det är två maträtter 
eller att rester används (bra isf).
Personalen bekräftar att det förekommit att vissa rätter tagit slut.
Fundering om det kan ha koppling till ambition att minska svinnet.
Niclas kollar med kökspersonal.
 
Biblioteket
Efter samtal om hur biblioteket och skolans böcker används berättar Jeanett att det finns 
en biblioteksgrupp, där klasslärarna ber eleverna önska när nya böcker köps in. Vid minskad yta 
är fler böcker utplacerade i de andra huskropparna. Vissa böcker som aldrig lånades ut har 
gallrats. Inget utbyte mellan skolbiblioteken. Bibliotekarier finns som resurser till 
biblioteksgruppen vid behov. Vissa klasser spenderar tid i rummet. Vid halvklass går några till 
biblioteket. Begränsad tid pga att det även används som musiksal. Även fritids använder 
biblioteket.



 
Idé att samla in böcker från familjer. Nicklas kollar med biblioteksgruppen (noterat 3/12: 
Personalen har ställt sig positiv till förslaget).

Rapport från dagens APT
Ledigheter kräver vikarier, svårt just nu få tag i. Några av de ordinarie vikarierna har fått andra 
uppdrag.
 
Medarbetarsamtal på gång.


Jul-APT för personalinbokad inte 6 nov. Då FFF-möte utan personal. (noterat 3/12 FFF-mötet 
inställt).


Lucia. Tvåorna arrangerar luciatåg 13 dec för övriga elever.

Skolavslutning sker i kyrkan 21 dec. Info skickas till vårdnadshavare via Unikum.

Genomgång av rastvärds-schema.

Genomgång av kränkningar och skador. En minskning bland kränkning mellan elever noterad. Kan 
vara en effekt av ökad rastaktivitet.

Samling för personal i respektive huskropp.
 
Tidigare teaterrummet är nyrenoverat och ljudisolerat.
 
Nästa vecka är barnboksvecka, då biblioteksgruppen bemannar biblioteket. Har diskuterats om 
det går att ha öppet även i vanliga fall vid raster.
 

Nästa möte 
Niclas ska skicka datum för vårens möten.


