Ljungdalaskolans föräldraförening
Dag: 2015-11-03
Plats: Ljungdalaskolans personalrum
Tid: 18.30-20

Styrelsemötesprotokoll
Närvarande: Maria Andersson, Monika Prins, Helena Hejman, Ceit Ekdahl, Eva-Gunilla
Paulin Nilsson, Erika Gran, Camilla Karlsson, Gunilla Edvinsson, Göran Månsson
§ 1) MÖTETS ÖPPNANDE
Göran förklarar mötet öppnat
§ 2) DAGORDNINGEN
§ 3) FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Göran läser upp stora delar av föregående protokoll och datum checkas av.
§ 4) SKOLAN INFORMERAR
Inte så mycket nytt från skolans sida. Några tjänster är tillsatta, bla Robert Liljegren kommer
till klass 1, fler tjänster är ute. Lärare och fritidspedagoger är dock väldigt svårt att få tag i.
§5) BARNENS VARDAG I SKOLAN
Lussekatts inköps frågan lyfts till skolans personal. Vi kommer fram till att skolan fixar
beställningen, men vi betalar. Lussekatterna kommer troligen delas ut den dagen som Luciatåget
går.
Förfrågan om skolan är intresserade av funcamp. Monica P informerar kring hur det kan
fungerar. www.funevents.se Den kommer i så fall genomföras näst sista veckan eller sista veckan
innan sommaravslutningen. Föreningen kollar upp lediga datum.
Mellan 2 nov- 11 dec genomförs de muntliga nationella proven.
§6) DISCO UTVÄRDERING
Vi hade många besökare, men vinsten blev ändå relativt liten. Vi måste fixa billigare godis. Alla får
hålla ögonen och öronen öppna efter erbjudande eller kontakter. Ev se över placeringen av borden
på discots kiosk för att få in barnen snabbare.

§7) BIO
Samling 11.30 då är popcornen poppade och paketerade. Helena, Camilla, maria poppar.
Camilla kollar upp borden via stoby måleri, Läsk är köpt och Göran köper mer choklad. Kan ni
hjälpa till hör av er till Göran för avhämtning. Filmen valet bokas i veckan.
§8) EKONOMI
+ 5085 extra från förra resultatet.
§9) ÖVRIGA ÄRENDEN
Göran mailar Anna om filmerna, Anna mailar Ola och skolans schoolsoft ansvariga Susanne
med informationsbladet. Vi får ta upp ev nytt datum för vår discot pga musikansvarig ev ej kan.
§10) NÄSTA MÖTE
2/2 2016

§5) MÖTET AVSLUTAS

______________________

_____________________

Göran Månsson, tillfällig Ordförande Helena Hejman, sekreterare

