
Föräldraföreningen 2015-12-02!!
Närvarande!
Linda Andersson, Bitte Danielsson, Evelina Lindberg, Jimmie Alfredsson, Jonas Tapper, 
Therese Fors, Anette  och Niklas Gissberg!!!
Inför Ortsrådsmötet den 6/12!
Vi vill informera om följande saker på det mötet:!!
• Aktivitetsplatsen- byggandet av cykelbanan/ hinderbanan!!
• Spolningen av isen på skolans grusplan samt korvgrillning!!
• Sponsring av julbadet!!
• Filmkväll!!
• Idrottsskolan!!
• Sakbytardag!!
• Adventspyssel i Klubbstugan!!
• Aktivitetsschemat!!
• ”Häng med”- promenaden!!!
Aktivitetsplatsen!
Cykelbanan är så gott som färdig. Den behöver dock krattas lite och justeras med ett par 
lass grus till våren.!
Byggnationen av hinderbanan blir till våren. Datum kommer att meddelas i god tid så att 
alla i byn som vill delta och bidra med arbetskraft har möjlighet att göra det.!!!
Julbad måndag den 14/12!
Föräldraföreningen sponsrar enligt taget beslut skolans elever med resan till julbadet. Men 
vi kommer att fråga om skolan kan tänka sig att betala del av resan då bussarna kostar 
6000 kr tur och retur. Vi behöver också överväga hur vi fortsättningsvis ska göra med 
sponsringen av julbadet.!
Therese pratar med Sari.!!!
Avgift/ bidrag till Föräldraföreningen!
Therese skickar ut info ang bidraget som varje familj kan ge till Föräldraföreningen för att 
fldför även fortsättningsvis ska kunna hitta på roliga saker för barnen och ungdomarna i 
vår by. !!
Vi har också ett förslag till nästa års insamling av pengar till pedagogernas julpresent. Vi 
föreslår att föräldraföreningen ordnar en julpresent till personalrummet istället för insamling 



klassvis/gruppvis. Julpresenten är då till all personal som möter våra barn dagligen i 
skolan och förskolans verksamhet dvs både pedagoger, assistenter, städ och matpersonal 
kanslist. Sommarinsamlingen kan även fortsättningsvis ske klassvis/gruppvis om man så 
önskar.!!
Adventspyssel i Klubbstugan den 6/12!
Den 6/12 är barn och vuxna välkomna att pyssla i klubbstugan. Det bjuds på godsaker att 
äta och dricka. Ta med eget pyssel eller pyssla med material som föräldraföreningen står 
för.!!!
Övriga frågor!!
- Bitte frågar skolan om torkskåp för skolbarnen. Vart kan de torka sina kläder vid behov? 

Finns det möjlighet till inköp av torkskåp för skolbarnen som inte går på fritids?!!
- Bitte kommer också fråga om hur beslutet kring de låsta dörrarna togs. Vi föräldrar 

önskar att det skett  en diskussion mellan hem och skola ang detta innan beslut togs. 
Det hade också varit önskvärt att vi föräldrar meddelats via ex mail istället för att 
beskedet kom hem via barnen. Vi ifrågasätter om det inger trygghet att låsa dörrarna. Vi 
tror det istället får motsatt effekt och upplevs som skrämmande för många barn.!!

- Vi uppmärksammar att belysningen vid skolans grusplan lyser på kvällarna. Har skolan 
ordnat ett relä/ timer till lamporna vid skolans grusplan? (Bitte frågar)!!

- Linda frågar Mia Johansson om en gåva till Magnus som tack för hjälpen med 
transporten av materialet från Ramnaslätt.!!

- Beställa bil och släp med grus till våren, ev ansöka om mer pengar till detta ändamål. 
Therese gör en förfrågan till Borås stad när/om det finns möjlighet att söka ytterligare 
bidrag.!!

- Komplettering av maillistor -Evelina sätter upp listor på dörrarna så att vi får in 
mailadresser till alla föräldrar med barn på Hallonet och Smultronet.!!

- Alla är hjärtligt välkommen till fldför möte oavsett ålder på barn/ungdomar i familjen!!!!!!
Varmt välkomna på nytt möte tisdagen den 12/1 kl 19.00 i skolans 
matsal!!!
Nyckel- och fikaansvarig Linda Andersson!!
Sammankallande Evelina Lindberg!!!!


