Protokoll Vimarskolans föräldraförening 2015-09-21
Deltagare: Kent Skaate ordförande, Sophie Lindh vice ordförande, Kajsa Ekström sekreterare,
Ann-Sofie Henriksson ledamot, Berit Lundqvist kassör. Dessa föräldrar har barn i klass 1, 3, 5, 7, 8.
Isa Karlsson områdeschef, Pernilla Begu rektor åk 7-9, Emilia Aronsson rastpedagog F-6
1. Föregående protokoll lästes upp, från styrelsemötet 2015-08-13.
Vi har skickat ut informationsbrev till alla familjer via skolan. Det skiljde ca två veckor från att
första eleverna fick brev till sista. Vi ska se över hur detta kan förbättras för att snabbare få
ut information.
2. Ekonomisk rapport: Vi har öppnat ett bankgironummer till föreningen för att underlätta för
familjerna att betala medlemsavgiften. Sista datum för inbetalning är satt till den 30/9-15, så
vi tror att fler vill betala. I nuläget finns 1120 kr på kontot.
3. Information från skolan: Sandra Andersson blir ny rektor för F-6 från den 28/9-15.
Skoljoggen fungerade bra. Det var gemensam uppvärmning och eleverna fick fika efter
löpturen.
Arbetet med entreprenöriellt lärande fortsätter för åk 4-6, två grupper ska jobba med temat
”se möjligheter” från Ung företagsamhet. Skolan har en skolgårdsgrupp. Rastpedagog Emilia
berättade om sitt arbete ute på rasterna, hjälpa till vid konflikter, göra spelschema, ta fram
bollar mm.
Det tar mycket tid att träna på Luciaframträdandet. Nytt för i år är att de elever från åk 7-9
som vill vara med väljer Lucia/musik som elevens val. Det kommer inte att bli omröstning av
årets Lucia/stjärngosse.
Genom åren har det varit olika evenemang/matcher mellan Vimarskolan och Astrid Lindgrens
skola. Det har förekommit kränkningar och konflikter före, under och efter dessa evenemang
mellan eleverna. Skolan ska se över alternativa aktiviteter för att förena skolorna.
4. Uppföljning Stockholmsresan för åk 9: Det blev inget besök på Riksdagshuset eftersom det
var stängt/fullt. Teatern var mycket bra. Besöken på museum bör följas upp eftersom flera
elever valde att endast stanna en kort stund.
5. Inköp av leksaker. Föräldraföreningen har skickat bidrag till åk 1 och 4 för inköp av leksaker.
6. Samarbete med elevrådet. Skolan kan lägga ut elevrådsprotokoll på infomentor så att vi
föräldrar kan ta del av dem. Om elevrådet hellre vill att bidragen ska gå till gemensamma
inköp av leksaker än till enskilda klasser så är det ok för styrelsen.
7. Övriga frågor
Från elevrådet 1-6: Eleverna önskar mer studiehjälp än läxa, föräldrar ska inte stanna på
busshållplatsen, ställ cyklarna snyggt, lika regler på fotbollsplanen för att klasser, klocka till
omklädningsrummet önskas, det slängs en del bestick i matavfallet.
Finns det möjlighet för klasserna att duscha efter skoljoggen? Det är inte bra att gå svettig
hela dagen. Eleverna på lågstadiet fick information om springslant inför skoljoggen, men inte
åk 4-9.
Det har varit positiva föräldramöten.

8. Nästa styrelsemöte blir den 9/11 kl.18.30 tillsammans med skolledningen. Övriga träffar blir
den 1 februari och 18 april kl.18.30. Styrelsen träffas kl.18.15.
Kajsa Ekström , sekreterare

