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Föräldraföreningsmöte 2016-01-12!
Närvarande  Anneli Frogstedt, Linda Andersson, Jimmie Alfredsson, Jesper Dahlin, 
Evelina Lindberg och Therese Fors!!
Genomgång av föregående mötes protokoll.!!
• Julbadet genomfördes och uppskattades av alla skolbarn.!!
• Vi gjorde reklam för föräldraföreningens aktiviteter före jul och den påminnelsen gjorde 

att flera familjer bidragit med pengar. Vi behöver dock få in mer pengar för att kunna 
fortsätta att hitta på saker frö barn och ungdomar i Dannike. Spåna på aktiviteter som 
kan dra in pengar till föräldraföreningen. Invigningen av aktivitetsplatsen är ett bra tillfälle 
att ordna något.!!

• Adventspysslet var mycket lyckat och föräldraföreningen hoppas att det blir en 
återkommande aktivitet och tradition.!!

• Kontakta skolan ang att timern till belysningen glappar.  Även fråga om belysningen som 
sitter på skolväggen är i funktion.!!

• Therese ordna present till Magnus, chauffören som levererade allt material får 
Ramnaslätt. Jesper leverera den.!

• Therese hr varit i kontakt med Borås stad och det finns fler bidrag att söka när det är 
dags för det.!

• Maillistor behöver fortfarande kompletteras.!!!
Be Anette lägga till kören på aktivitetslistan när vi uppdaterar den under våren.!!
Ordna korvgrillning vid skolisen!
Lördag den 16/1 kl 11.00-13.00 ordnar föräldraföreningen den populära och uppskattade 
korvgrillningen vid skolisen. Alla barn bjuds på korv med festis. Föräldrar har möjlighet att 
köpa korv och dricka till ett bra pris.!
Inköp samt inbjudan gör Linda. Lina meddelar via Facebook.!!
Mötesdatum!
Bestämma vårens mötesdatum för att kunna delge alla på en gång. Då blir det lättare att 
planera in mötena i god tid. Sätta datum för bygget av aktivitetsplatsen på nästa möte.!!
”Häng med”!
Byta till kl 19.00 på ”Häng med”-promenaden som utgår från klubbstugan på måndagar. 
Alla som vill ha promenadsällskap i vintermörkret är hjärtligt välkomna!!!
Varmt välkomna på nytt möte tisdag 9/2 kl 19.00 i skolans matsal!!
Linda ordnar nyckel, Lina sammankallar till nästa möte.


