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Distribueras Närvarande
Alla medlemmar
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Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Ludvig. Från styrelsen saknas Jeanette som antagligen inte fått info om mötet samt Cecilia som lämnat besked att hon ej kunde
komma.
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Dagens agenda
Dagens agenda godkändes.
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Föregående protokoll
Gick igenom föregående protokoll. Bl a lite utvärdering om Schysst på nätet.
Friends var och hade en föreläsning på skolan i samband med föräldramötet i åk
4-6 som handlade om barn/ungdomar och deras vanor på nätet och vad man kan
bli utsatt för där. Vi som hade varit med på denna föreläsning tyckte den var bra
och hoppas att det kan vara något återkommande på skolan. Vi stämmer av med
rektorn. Har det kommit något resultat från skolinspektionen? Kollar med
rektorn på vårt nästa möte.
Skolfoto: Kungsfoto kommer till skolan den 23/10 och tar gruppbilder och
Svarteskolans Föräldraförening
www.svarteskolan.se
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kommer även att erbjuda skolkatalog vid beställningstillfället.
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Ekonomi
Föreningen har bra ekonomi.
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Aktiviteter
Vi bestämde att för att få Föräldrarföreningen att synas lite mer och få tillfälle
att träffa barnen och föräldrarna på skolan så kommer vi den 24/10 kl 18- ca
19:30 bjuda på glögg nere på skolan. Var och en som vill komma kan ta med sig
(om man vill) en pumpa och verktyg för att kunna göra en pumpalykta lagom
till Halloween. Carolina fixa kokplatta. Ludvig fixar inbjudan som skickas till
rektorn för att läggas ut på V-klass. Carolina T kollar med rektorn om det är OK
att låna ström mm uppe vid paviljongen. Jenny köper in glögg mm.

6

Synpukter/frågor från föräldrar
Inte fått in några
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Info från skolan
Efter funderingar om att ha skolavslutningarna på annan plats än i kyrkan har
man kommit fram att julavslutningen blir i Marsvinsholms kyrka som vanligt
och det blir den 19/12 på kvällen. Julpysselkvällen blir också som vanligt den
5/12 kl 17:30 – 19:30. Kommer att finnas 6 stationer och Föräldraförening
kommer att ansvara för 2 av dessa bl a Kranstillverkningen. Till detta behövs
grönt ( 8 säckar) + att vi ska hitta på en station till, återvinning är temat. Vi
kommer även att ha vårt lotteri som vanligt och åk 6 kommer att kunna sälja
korv som vanligt.
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Övrigt
Vi diskuterade syftet med Föräldraföreningen. Vi vill ha ett samarbete mellan
skola – familj, ordna aktiviteter där vi föräldrar har möjlighet att träffas så att
man får ett ansikte på sina barns skolkompisar och deras föräldrar. Det ger en
trygghet. Kunna stötta våra barn och underlätta för pedagogerna så de kan hjälpa våra barn på bästa sätt. Vara ett bollplank åt skolan och dess pedagoger och
ledning och ge föräldrars syn på olika frågor. Samla in pengar som kan ge våra
barn en liten guldkant under skoltid som ex extra leksaker, någon aktivitet mm.
Bli bättre på att samla in synpunkter och frågor från föräldrar, vi i styrelsen är
representerade i alla årskurser på skolan. Öka engagemanget från föräldrar. Hur
får vi in synpunkter från föräldrar? Vi i styrelsen pratade om att man inför våra
möten skulle kunna mejla ut till alla i respektive klass och informera om när
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nästa möte är och om man har något man vill ta upp om man inte själv har möjlighet att närvara.
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Datum för nästa möte
16/11
Alla möten är i Svarteskolans lärarrum kl 18:30
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Mötet avslutas

Vid protokollet
Anki Axrup

