
Möte Föräldraföreningen 20170111 

Närvarande: Emma Westin, Karolina Askblom, Martina Gustavsson, Åsa Barrdahl, Marille 
Löfgren, Anna Karlsson. 

§1. Mötets öppnande 

Marille öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§2. Godkännande av dagordning 

§3. Nya delen av skolan firar 25 år 

Förra mötet pratade vi om att nya delen av skolan fyllt 25 år. Martina meddelar Irene och 
Ingela att vi är intresserade av att vara med och anordna ett firande av detta så får de kalla till 
ett möte. 

§4. Samrådsmöte 

Nästa samrådsmöte är tisdag 7/3 på skolan kl. 18-19.30. 

§5. Trafikmiljön  

Rektorn Eva Lindh har haft möte med Anders och Therese från tekniska förvaltningen. 
Förslaget var att på stället där bilarna nu parkerar rita in linjer till ”sneda” parkeringar så att 
fler bilar får plats. Cykelvägen från Stenslanda-hållet ska inte gå ända fram till grinden, 
tanken är att cyklarna ska parkeras vid Gula villan. Detta är alltså enbart ett förslag, ingenting 
är bestämt än. Finns just nu ingen bra lösning för de som kommer från andra hållet, skulle det 
kunna gå att få en gångväg bakom kyrkan? 

§6. Utemiljön 

Nya fotbollsmål? De gamla kommer från Vederslövs fotbollsförening och börjar bli slitna, 
Eva ska eska pengar för att kunna ställa upp nya mål. Planerar in ett datum för utefixardag på 
nästa möte. 

§7. Plats på skolan 

Det undersöks just nu hur de på bästa sätt ska få plats med de större barngrupperna som ska 
börja i skolan. Kommunen räknar på antalet kvadratmeter för att se om det räcker till. 

§8. Shanti och Shakti 

Planer finns att anordna en aktivitet kallad Shanti och Shakti; ett yogaäventyr där barnen på 
ett lekfullt sätt får landa i sin kropp. Tanken är att anordna detta för barnen som är från 4 år 
upp till och med åk 3.  

§9. Andra aktiviteter 



Karolina hör med estetiska programmet om de kan tänka sig komma hit och anordna 
någonting kul med barnen. 

§10. Sommaravslutning 

Mat och disco för åk 1-3, förslag på datum; 12 maj.  
Sommarpresent till personalen. 

§11. Nästa möte 

Måndag 13:e mars 18.00 

§12. Mötet avslutas 

 
 


