
Möte Föräldraföreningen 20161019 

Närvarande: Emma Westin, Karolina Askblom, Åsa Barrdahl, Marille Löfgren, Anna 

Karlsson 

§1. Mötets öppnande 

Marille öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§2. Godkännande av dagordning 

§3. Halloween 

Det blir svårt att anordna någon aktivitet på Halloween eftersom bygdegården är uppbokad 

och vi inte har kommit på någon alternativ lokal. Efter kontakt med Maja på Rinkaby gård för 

att se om de kunde tänka sig ett samarbete med föräldraföreningen har följande förslag 

kommit fram: 

Rinkaby anordnar spökrunda och har cafeét öppet på Halloween, det kommer även finnas 

möjlighet att hälsa på djuren. Vi har fått reducerat pris för barnen i Tävelsås, 20 kr istället för 

30 kr per barn och tanken är att föräldraföreningen ska bjuda de barn från Tävelsås som vill 

gå. 

Vi bestämmer att vi gör biljetter som delas ut till barnen på förskolan och skolan. Den 

biljetten gäller sedan som inträde i Rinkaby. På biljetten ska det stå barnets namn och klass 

samt en förälders e-mailadress så att vi kan få en uppfattning om ungefär hur många barn som 

deltagit samt i vilken ålderskategori de tillhör. Vore bra om Lotti som haft kontakt med 

Rinkaby kan höra med dem om de kan fixa lappar att som vi kan sätta upp i skolan samt 

biljetter. Om inte de vill göra biljetterna så fixar Emma det. Marille tar på sig att dela ut dessa. 

§4. Återkoppling från förskolan/skolan 

Som vi vet om sedan tidigare så tar Vidingehem inget ansvar för att renovera eller ta bort de 

saker som föräldraföreningen tidigare fixat till skolgården som t.ex. motorikbanan och 

lekstugan. Det tas återigen upp att stubbarna i motorikbanan behöver tas bort eftersom det är 

risk att barnen skadar sig på dem. Ett förslag är att lägga ut i Facebook-gruppen att vi behöver 

hjälp med att ordna detta, behöver någon med en traktor för att få upp dem ur marken. Detta 

är rätt så akut och bör inte väntas med tills det ev. anordnas en fixardag. Även lekstugan 

behöver renoveras, detta är dock inte lika akut. Olof som är snickare ska vara med och hjälpa 

till på morgondagens utedag, kan fråga honom om han kan se över vad som behöver göras på 

lekstugan så vi kan planera in det. 

Ställningen med Tävelsås-skylten som står utmed vägen framför skolan verkar även den vara 

ditsatt av föräldraföreningen. Det kom klagomål på den förra året att den dels är trasig och 

dels är sliten och eftersatt. Skylten som hänger i ställningen tillhör Växjö kommun, men 

frågan är om de kan anordna en egen upphängningen så att vi kan ta ner ställningen. Första 

steget blir att kontakta kommunen och höra hur de ställer sig i frågan. 



Skolan meddelar att de gärna skulle vilja ha en ruta på skolgården med 100 rutor inuti för att 

använda till mattelektioner utomhus. Innan har det funnits en orm med 100 rutor uppritad, 

men den har nu nötts bort. Något att fundera på till fixardagen. 

Nya delen av skolan fyllde 25 år den 7:e oktober, ska det firas? Skulle tillsammans med 

skolan kunna anordna ett öppet hus med t.ex. några utställningar inne och sedan själva 

firandet utomhus (eftersom det inte får vara alltför många personer inne samtidigt). Behövs ju 

både lite varmare väder och tid för planering så det vore lämpligt att ha det till våren. 

Bestämmer att vi pratar vidare om detta på nästa möte.  

§5. Utedag för gula villan 

Utedag imorgon 20/10 kl. 9.00-11.00. Fyra föräldrar har anmält intresse att vara med och 

hjälpa till, 8 pedagoger följer med barnen. Marille, Åsa, Karolina, Anna och Lotti kommer 

från föräldraföreningen. 

§6. Tomtesmyg 

Nu när det inte blir någon Halloweenfest bestämmer vi oss för att anordna tomtesmyg istället. 

Förslag på att i år ha det lite mer strukturerat med tidsbundna aktiviteter som t.ex. 

sagoläsning. Vi frågat Martin om han vill vara tomte i år igen då han gjorde ett så bra jobb 

förra året. Det var uppskattat att dekorera pepparkakor förra året så det blir en bra aktivitet 

även i år. Avslutar med tomtesmyget i skogen. Bygdegården är väldigt uppbokad under hela 

hösten, ev. kommer tomtesmyget att få anordnas på en söndag innan familjepingisen. Emma 

mejlar och frågar om vilka tider som finns. 

§7. Nästa möte 

Nästa möte onsdag 11 januari kl. 18.00, även denna gång planerar vi att vara på skolan. 

§8. Mötet avslutas 

 
 
 


