Svarteskolans Föräldraförening

PROTOKOLL
Tid

17-11-16

Plats

Svarteskolan

Närvarande

Anki Axrup

AA

Jenny Graflin

JG

Cecilia Jörgensen
Carolina Thornström
Calle Ekberg
Anette Sjöstrand (förälder åk 4)
Michael Kjellemar

CJ
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MK

Distribueras Närvarande
Alla medlemmar

1

Mötets öppnande
Mötet öppnas av Calle Ekberg som vara mötesordförande då Ludvid hade förhinder idag.

2

Dagens agenda
Dagens agenda godkändes.

3

Föregående protokoll
Gick igenom föregående protokoll. Bl a lite utvärdering om våra Pumpakväll.
Trots att det var lite folk som kom (delvis pga av väldigt dåligt väder) så vill vi
göra det igen men då vara ut i bättre tid med informationen, även få upp lappar
på skolan. Istället för glögg bjuda på någon annan varm dryck t ex varm äppeldryck el varm choklad.

4

Ekonomi
Föreningen har bra ekonomi. Se till att fixa till informationslappen med inbetalningskortet till Julpysselkvällen. Meddela Ludvig att han ordnar med detta.

Svarteskolans Föräldraförening
www.svarteskolan.se

Svarteskolans Föräldraförening

5

Aktiviteter
Julpysselkväll på skolan 5/12 kl 17:30-19:30. Årets tema är återvinning. Skolan
håller i 4 stationer och Föräldraföreningen håller i 2 stationer + lotteriet. Vi har
kransbindning + tipsrunda. Skolan bjuder på gröt och åk 6 kommer att sälja
korv med bröd under kvällen. Elverna har gjort armband som kommer att säljas
under kvällen och förtjänsten från denna försäljning kommer att gå till välgörenhet som barnen får vara med att tycka till om. Kransbindningen finns som
vanligt i träslöjdsalen, Föräldraföreningen fixar rött band samt röda bär att dekorera kransarna med. Anette plockar kottar och mossa. Vi behöver få in mycket grönt till kransarna ( 8 säckar). Lägga ut på vår Facebook sida att vi behöver
detta samt att vi behöver vinster till vårt lotteri. Anki fixar med detta. Cecilia
kommer att vara ansvarig för kransbindning, Anki ansvarar för lotteriet och Calle för tipsrundan.

6

Synpukter/frågor från föräldrar
Fått en idé från en förälder via vår Facebook sida om vi inte kunde skänka en
Snällkalender som Friends ger ut till varje klass. Bakom varje lucka finns där
något snällt man ska göra. Vi stämde av med skolan om det var OK och det var
inga problem så Snällkalender köps in och delas ut till klasserna. Carolina T
fixar med detta.

7

Info från skolan
Utbyggnad – ingen ny info gällande detta.
I dagarna har politikerna klubbat att det kommer att bli Mer-öppet på Svarte bibliotek f o m våren 2018. Detta innebär att man tecknar ett avtal med biblioteket
och får en Tag som gör att man har tillgång till biblioteket mån-fre kl 16-22 och
lör – sön kl 8-22. Biblioteket kommer fortfarande att vara bemannat som idag
dvs tis 16-19 och tors 14-17.
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Övrigt
Inget övrigt att ta upp.

9

Datum för nästa möte
23/1 och 28/2
Alla möten är i Svarteskolans lärarrum kl 18:30

10

Mötet avslutas

Vid protokollet
Anki Axrup

