
Styrelsemöte Tävelsås Föräldraförening 

 

Plats:  Övre Bergagård 

Datum:  2019-01-31 

Tid: 20.00 

Närvarande:  Aleksandra Porczak, Cecilia Rudbrant, Therese Strååth, Tina Flodins, 
Olof Forslund, Michaéla Hoffman 

§1 Mötets öppnande 

Årets första möte öppnas av Therese.  

§2 Val av justerare 

Aleksandra valdes att justera protokollet.  

§3 Genomgång/uppföljning föregående protokoll 

Vi går igenom föregående protokoll och lägger det till handlingarna.  

§4 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs.  

§5 Ekonomi 

46 familjer har betalat i år, vilket är betydligt mycket mindre än förra läsåret. Vi diskuterar 
eventuella anledningar till att antalet minskat, särskilt med tanke på att antalet barn i 
verksamheten ökat.  

Ekonomin i föreningen är fortsatt god.  

§6 Medborgarförslag 

Vi diskuterar medborgarförslaget och hur vi på bästa sätt ska kunna skicka det. Föreningar 
får inte skicka in medborgarförslag och därför får vi skicka förslaget från oss som 
privatpersoner.  Eventuell namninsamling diskuteras.  

§7 Inköp till båten/flotten 

Vi diskuterade inköp till Båten/Flotten med Sofie på samrådet i november. 
Föräldraföreningen kommer att köpa in en gå-vagn och en springcykel inom den närmsta 
tiden. Sofie har köpt in enligt överenskommelsen vi gjorde då.  

§8 Fixardag 

Vi diskuterar datum för fixardagen och bestämmer oss för den 13 april, en lördag, klockan 
9,00.  

Sedan förra året finns önskemålen om en vattentunna med kran till stora gården kvar, att 
motsvarande tunna på lilla gården lagas och en ”biltvätt” till stora gården byggs. Skolan 
önskar ett bollplank. Olof kontaktar verksamheten för att ta in nya önskemål och synpunkter 
inför dagen och mer information kommer ut när vi närmar oss den. 



§9 Disco 

Kommer att arrangeras i maj precis som under de senaste åren. Cecilia och Therese ansvarar 
för planeringen av det i år. 

§10 Övriga aktiviteter 

Besök av polis finns med i planerna inför våren, liknande besöket av brandkåren. Vi kommer 
att kontakta polisutbildningen i första hand då vi tidigare fått svar från Polisen att de inte har 
möjlighet att besöka verksamheten.  

Eventuellt besök på Ingelstad Naturbruksgymnasium eller 4H-gården för förskolan. Vi 
undersöker möjligheterna.  

§11 Mat/smör  

Kostnaden för Bregott har ökat kraftigt, från 87 kr/kg till 127 kr/kg, när en upphandlad 
leverantör gick i konkurs. Idag serveras därför Flora istället i verksamheten. Många barn 
tycker inte om det och väljer därför att inte äta macka vid mellanmålet. Vi undersöker vidare 
vilka möjligheter det finns för att få till en förändring som barnen uppskattar. Problemet 
finns på fler förskolor/skolor.  

§12 Lokal 

Info från Eva gällande lokalerna: 

Flotten har ”byggt ut” vid entrén för att få mer plats. 

Fler matlag kommer att införas från nästa läsår för att alla ska få plats i matsalen. Barnen i 
förskolan som äter i matsalen kommer att äta lunch lite senare och fritids kommer äta sitt 
mellanmål senare.  

Om alla som erbjudits plats i f-klass tackar ja är det 26 barn i f-klass till hösten. Det betyder 
att skolan växer ytterligare och det då blir 17 barn i ettan, 22 i tvåan och 17 i trean.  

Grupprum saknas i skolan för att klasserna ska kunna delas i mindre grupper.  

Det börjar bli trångt i lokalerna även i Vederslöv. De beräknas räcka till under nästa läsår, 
sedan är det mindre tveksamt. Vi följer såklart vad som händer i den frågan framöver 
eftersom det påverkar barnen som kommer från Tävelsås till Vederslöv.  

§13 Övrigt 

Hemsidan kommer att uppdateras inom kort. 

§14 Nästa möte 

Nästa möte blir i början på mars. 

§15 Mötets avslutande 

 

______________________  ______________________ 

Vid protokollet  Justeras  

Michaéla Hoffman  Aleksandra Porczak  


