Ljungdalaskolans föräldraförening
STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Dag:
Plats:
Tid:
Närvarande:

2014-11-11
Ljungdalaskolans personalrum
18.30-20.40
Anna Romberg, Gunilla Edvinsson, Monica Prins, Jonas Andersson, Marie
Götesson och Camilla Karlsson
Från skolan:
Anna Güettler, Eva-Gunilla Paulin Nilsson, Erika Gran och Jonas Jonsson.

§ 1) MÖTETS ÖPPNANDE
 Vice ordföranden Anna Romberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2) DAGORDNINGEN
 Dagordningen justerades på en punkt. Paragraf 5 - Barnens vardag i skolan
kompletterade med Barnens vardag i skolan/fritids.
§ 3) FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
 Ordförande gick igenom föregående protokoll och det lades till handlingarna.
§ 4) SKOLAN INFORMERAR och § 5) BARNENS VARDAG I SKOLAN/FRITIDS
 En ny specialpedagog är anställd. Jobbar tillsammans med Ankie.
 Sofie (resurslärare) börjar som lärare i årskurs 6 eftersom Patrik slutat. Rekrytering
pågår med ersättare för Sofie. Patrik börjar på HTS.
 Öppet Hus den 19 november där man förväntar sig en hög besöksfrekvens. Utskick
har gjorts till 47 stycken potentiella förskoleelever. Samtliga eleverna från årskurs 16 kommer att vara på plats på skolan tillsammans med elever och lärare. Konceptet
bygger på att man vill visa upp en “levande skola”.
 Lokalbekymmer råder inom fritidsverksamheten. Klubben kommer att få ett nytt kök.
Eventuellt kommer LISE-gruppen att flytta och då frigörs lite lokalutrymme. Kan
fritidsverksamheten spridas ytterligare till skolans lokaler? Antagligen inte. Eventuellt
kommer fritidsverksamheten tillbringa mer tid i gymnastikhallen.
 Dataproblematiken kvarstår. Det kommer att bli en lång inkörningsperiod.
 Diskussion om LekoTeket. Det önskas ett bordtennisbord och eventuellt skulle
föräldraföreningen kunna sponsra detta. Diskussion om vem som ska sköta
underhållet. Jonas Jonsson kommer att kolla upp detta och återkomma på nästa
möte.
 Skolan har anställt en obehörig lärare och har en tillfällig anställning i
förberedelseklassen.
 Skolavslutningen planeras att genomföras likt tidigare år vilket innebär att
avslutningen äger rum i Ljungdalakyrkan och elever, lärare och föräldrar går i
fackeltåg från skolan till kyrkan.
§ 6) ÅRSHJULET
 Inga större förändringar mot liggande planering. Dock bör göras en komplettering
med utskick av ny infolapp/kuvert (årsmötet, disco) i månadsskiftet februari/mars
 Dagordning måste mailas ut till rektor, skol- och fritidsrepresentanter och till
samtliga i styrelsen. Enligt stadgarna två veckor innan mötet.

§ 7) BIOPLANERING INFÖR 15 NOVEMBER
 Vi träffas kl. 11.30 den 15 november på Kulturhuset och följande kommer att hjälpa
till på bion: Anna R, Gunilla E, Ola Persson, Krister (klassfarfar), Jonas Andersson,
Göran Månsson, Ola Prins, Marie Götesson, Maria Andersson, Ulrika Bengtsson och
Camilla Karlsson.
 Göran har köpt in läsk, festis, chips, popcorn, ostbågar och påsar mm.
 Jonas Andersson köper 12 kg lösgodis på IKEA och packar 10 bitar/påse. Detta bör
motsvara cirka 150 godispåsar totalt. Jonas kollar även om det finns möjlighet att
även köpa klubbor.
 Göran tar med växelkassa, stämpel samt allt det som han handlat till bion.
 Gunilla tar med räknare och kassaskrin
 Anna R tar med skolkatalog
 Ola Prins kommer med borden och täckpapp.
 Ola Persson kontaktar Norra Skåne och Lokaltidningen
 Helena H, Camilla K, Gunilla E, Maria R och Anna R poppar 10 micropops-påsar var
och paketerar 5 dl/per påse. Popcorn och påsar hämtas hos Göran M.
 Vi packar chips och ostbågar på plats på lördag.
 Prislista
Popcorn: 5 kr/påse
Chips: 5 kr/påse
Ostbågar: 5 kr/påse
Godis: 5 kr/påse
Läsk: 5 kr/st
Mer: 5 kr/st
Klubbor: 2 kr/st
Små choklad: 2 kr/st
Vi kommer att göra avstämning via mail under veckan så vi vet att allt är i sin ordning
inför lördag!
§ 8) EKONOMI
 Kassören är inte närvarande men har informerat via mail att vi har cirka 24 000
kronor i kassan. Vi har ytterligare terminsbidrag som kommit in och som ska plussas
på detta belopp.
§ 9) ÖVRIGA ÄRENDEN
 Ansökan om ett bidrag på 3 000 kronor från Sparbanken Skåne har gjorts.
 Ansökan om bidrag från Majblomman diskuterades och vi kommer att skicka in en
ansökan på ett bidrag om 3 000 kronor.
§ 10) NÄSTA MÖTE
 Nästa möte äger rum den 3 februari 2015 kl. 18:30 i Ljungdalaskolans personalrum.
§ 11) MÖTET AVSLUTAS
 Vice ordförande Anna Romberg tackar för visat intresse och avslutar mötet.

______________________________
Anna Romberg, vice ordförande

_____________________________
Gunilla Edvinsson, vice sekreterare

