Ljungdalaskolans föräldraförening
STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Dag:
Plats:
Tid:
Närv.:

12/11 2013
Ljungdalaskolans personalrum
18.30-20.30
Anna Romberg, Gunilla Edvinsson, Maria Andersson, Monica Prins,
Marie Götesson, Jonas Andersson, Helena Hejman.
Från skolan: Anna Güettler, Eva-Gunilla Paulin Nilsson, Erika Gran.
§ 1) MÖTETS ÖPPNANDE
ξ Vice ordförande Anna Romberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2) DAGORDNINGEN
ξ Godkändes i oförändrat skick.
§ 3) FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
ξ Vice ordförande gick igenom föregående protokoll och det lades till handlingarna.
§ 4) SKOLAN INFORMERAR
ξ Utställning på Hässleholms bibliotek där elevernas alster från Hovdalaprojektet
presenteras fram tom 16 november 2013.
ξ Inom en månad skall nyanlända vara placerade i skolan.
ξ Genger utbildningen- ett par av skolans pedagoger kvar att utbilda sig, skolan
arbetar mycket med detta och senast idag har certifierade pedagoger varit och
träffat alla pedagoger på skolan. Dessa certifierade pedagogerna kommer att
komma hit i januari igen.
ξ Fackeltåget kommer att vara vid skolavslutningen i år och inte vid första advent.
Programmet är inte klart för skolavslutningen men troligtvis kommer eleverna att
börja med fackeltåget vid 7.30 denna dag och sedan går samtliga elever till
kyrkan för sedvanlig avslutning och efterföljande avslutning på skolan. Eleverna
kommer att äta julbordet på skolan som vanligt.
ξ Lucia- åk 4 är de som kommer att Lussa i år och det kommer att vara på
Mötesplats Ljungdala.
ξ Erika och Eva-Gunilla önskar att vi ser över våra former för hur vi delar ut
information om föräldraföreningen, det upplägget som var i år, att dela ut
information/ inbetalningsuppgifter vid föräldramötet, ledde till missförstånd då
föräldrarna inte förstod att det var både klasskassor och föräldraföreningen som
kunde betalas till.
ξ Erika informerar om Majblommeförsäljningen/ -föreningen och att vi i
föräldraföreningen kan ansöka om pengar i denna förening.
ξ Öppet hus för blivande förskoleklass-elever kommer att vara den 23 november kl
10.00. Föräldraföreningen skall försöka vara representerad vid starten på denna
dag.
ξ Nationella prov kommer att genomföras under våren och detta tar mycket tid
under våren, det kommer också att vara de sedvanliga utflykterna för klasserna.
ξ Alla elever skall senast den 22 november ha svarat på en enkät från skolan om
bla. mobbing och miljön.
ξ En förfrågan om hur det går med fritidsklubben kom upp. Det är i dag 15 elever
inskrivna på klubben och nu är det Marie ihop med Marlene och Emelie som

ξ

arbetar där. En del lokalkrockar är det och det behövs ses över.
Responsen på den stundande biovisningen har varit positiv.

§ 6) EKONOMI
ξ Kassören var ej här så vi får ta det vid nästa möte.
ξ Sparbanken 1826 sponsrar med 1000:-.
§ 7) ÖVRIGA ÄRENDEN
ξ Discot flöt på bra. Det har blivit kanon med belysningen och allt runt omkring. Vi
känner att detta koncept är superbra och vi vill nog fortsätta att ha det i
gymnastiksalen. Vi tackar nej till erbjudandet från mötesplatsen om att ha disco
där men ser om vi kanske kan ha något annat samarbete.
§ 8) BIO 16 NOVEMBER
ξ Vi samlas senast 11.30 och förbereder snaskförsäljningen.
ξ Filmen börjar 13.00.
ξ De som kommer att vara på plats är Ola Persson, Magnus och Annika Strömblad,
Helena Hejman, Jonas Andersson, Gunilla Edvinsson, Anna Romberg, Göran
Månsson, Marie Götesson och eventuellt Maria Andersson.
ξ Marie Götesson tar med skolkatalogerna.
ξ Gunilla Edvinsson tar med “räknaren”.
ξ Göran Månsson tar med växel, stämpel, sopsäckar (om han har kvar).
ξ Tapetserarbord till vår försäljning får vi låna från Stoby måleri, Monica Prins löser
så att de kommer till biografen.
ξ Helena Hejman, Maria Andersson, Gunilla Edvinsson, Marie Götesson och Anna
Romberg poppar popcorn. Varje person poppar 10 påsar och delar 5 dl i varje
plastpåse. Varje påse skall kosta 5 :- st.
ξ Vi behöver 180 st läskburkar, det finns 48 kvar sedan discot. Vi behöver köpa 5
flak pepsi och 1 flak seven up. Vi behöver också 20 festis till de som inte vill ha
kolsyredryck. Priset på läskburkarna skall vara 5:- st. Anna Romberg kontaktar
Göran Månsson om dessa inköp.
ξ Vi har 4 påsar ostbågar som packas om till 5:- påsar.
ξ Vi har 2 påsar chips som packas om till 5:- påsar.
ξ Vi har 15 kg godis som vi packar till småpåsar som kostar 5:-.
ξ Vi packar allt utom popcornen på plats på lördag, Helena Hejman tar med ett par
ikea skålar till packandet.
ξ Anna Romberg fixar lapp med info om filmernas sluttider, prislista och info om
arrangemanget. Hon kollar också hur det funkar med grinden på biografen. Hon
tar även med Big pack lådor till pengarna.
ξ Maria Andersson kontaktar Carina på Norra skåne.
§ 9) NÄSTA MÖTE
ξ Nästa möte blir den 28/1-2014 kl. 18.30 i Ljungdalaskolan personalrum.
§ 10) MÖTET AVSLUTAS
ξ Vice ordförande Anna Romberg tackar för visat intresse och avslutar mötet.

______________________________
Anna Romberg, vice ordf.

_____________________________
Marie Götesson, sekr.

