
Minnesanteckningar, Forshälla föräldraförenings möte 5 september 2018  

Närvarande: Daniel Petrén, Elisabeth Sandberg, Tobias Källqvist, Eva-Lotta Hultén 

Rapport från rektor 
Daniel har varit i kontakt med rektor Nicklas Folkesson via mejl, med några frågor: 
Det är ganska mycket ny personal i år och Nicklas är nöjd med sina rekryteringar. 
Förskoleverksamheten Bikupan, som idag har lokaler i Västgården, kommer flytta till Sunds 
nya förskola före jul och då kommer lokalerna omvandlas till klass- och fritidsrum. 
Den nya parkeringen kommer vara klar inom några veckor. 

Skolgårdskväll 
På grund av parkeringsarbete och rördragningar är delar av skolgården uppgrävda och arbete 
pågår. Vi konstaterar att det inte är möjligt att genomföra en bra skolgårdskväll (då föräldrar, 
elever och personal brukar fixa i ordning skolgård och lekredskap) i det närmaste och att den 
måste skjutas upp på obestämd tid (kanske funkar bäst till våren). Vi kommer emellertid att 
fortsätta arbeta med frågan om barnens utemiljö och rastaktiviteter under hösten. 

Lekmaterial 
Det av föräldraföreningen inköpta cirkusmaterialet finns hos Daniel i väntan på leverans till 
skolan. Skolan har bett att Daniel ska komma och visa hur det används. Daniel kommer också 
fråga Ida Wikström i 5A (som gått flera cirkuskurser för Johanna Abrahamsson) om hon kan 
vara med och visa hur materialet används. Det blir vid två tillfällen, ett för äldre och ett för 
yngre elever. 

Beslut: Daniel ordnar med presentation av cirkusmaterial. 

Schema 
Eleverna har i år fått mindre idrott eftersom det på kommunal nivå beslutats om att omfördela 
tiden så att elever i högstadiet får mer tid. Vi konstaterar också att skolan inte längre varvar 
fritidspass och lektioner för de yngsta barnen, som man gjort i flera år. Vi kommer ta upp 
dessa frågor vid nästa möte, då rektor närvarar. 

Styrelsen 
Anna Johansson har fått fråga om att vara revisor och tackat ja, och kan även revidera förra 
årets bokslut, vilket vi måste ta som ett formellt beslut på nästa möte. Under nästa möte måste 
vi även ta upp frågan om valberedning inför nästa årsmöte. 

Sundsdagen 
Det går rykten om att den hänger löst, pga busskostnader. Vi tar upp frågan med rektor till 
nästa möte. 

Beslut: Fråga rektor om det stämmer att Sundsdagen hänger löst. 



Medlemsavgift 
Vi kommer ta ut en frivillig medlemsavgift i år. Kan Kajsa sköta detta även i år? Går det att 
swisha till vårt konto?  

Beslut: Daniel kollar med Kajsa. 

Föräldrautskick 
Daniel förbereder ett utskick om vår verksamhet och Nicklas skickar ut det åt oss. 

Nästa möte 
1 oktober 18.30-20 

Antecknat av Eva-Lotta Hultén


