
Föräldraföreningsmöte 2016-02-09!!
Närvarande: Frida Klehr, Linda Andersson, Katarina Tapper, Andreas Larsson, Jimmie 
Alfredsson, Anette Gissberg, Therese Fors!!
Genomgång av föregående mötesprotokoll!!
• Skolan har inte svarat på frågan om belysningen, men det har framkommit information 

om belysningen på skolväggen. Den har tagits ur funktion för att inte störa husen på 
andra sidan Centrumvägen. Angående den glappande kontakten på gymnastiksalens 
utsida så tar vi upp den frågan på nästa föräldraråd med skolan/förskolan.!!

• Presenten till Magnus är levererad och han hälsar och tackar.!!
• Korvgrillningen på isen vid skolan var mycket lyckad. Det var många barn och vuxna i 

blandade åldrar som träffades på/vid isen och evenemanget inbringade ca 300 kr till 
föräldraföreningen. Isen är nu borta, men det är kul att se vilket engagemang den väcker 
och det är underbart att se hur de äldre och de yngre barnen i byn tar hand om varandra 
när de är på isen. !!

Aktivitetsplatsen!
Tider för bygget av aktivitetsplatsen. Det är många som visat intresse att bidra med 
handkraft vid bygget av aktivitetsplatsen och för att så många som möjligt ska kunna delta 
så har vi bokat datum för bygget. De dagar som bygget pågår kommer det att finnas mat 
och dryck till försäljning. !!
Långfredagen den 25/3 kl 10.00 samlas föräldraföreningen på grusplanen för att 
förbereda aktivitetsplatsen. Hindren kommer markeras ut. Viss ”städning” av platsen 
kommer också äga rum.!!
Lördagen den 2/4 Grävmaskinist gräver för plintar och dylikt.!!
Söndagen den 3/4  Grävmaskinist gräver för plintar och dylikt.!!
Lördagen den 9/4 kl 10.00 Alla är välkomna att bygga hinder! !
 !
Söndagen den 10/4 kl 10.00 Alla är välkomna att bygga hinder!!!
Lördagen den 16/4 kl 10.00 Alla är välkomna att bygga hinder!!!
Söndagen den 17/4 kl 10.00 Alla är välkomna att bygga hinder!!!!
Vårens mötesdatum för föräldraföreningen!!
Måndagen den 7/3 kl 19.00 Linda fixar nyckel!
Sammankallande Frida!!
Tisdagen den 5/4 kl 19.00!!
Måndagen den 2/5 kl 19.00!



Sakbytarloppis !
Till hösten finns det önskemål om att ordna en sakbytarloppis igen. Vill du vara med och 
arrangera den, så kan du anmäla ditt intresse till Frida.!!
Cykelbaneinvigning !
Om vädret tillåter så finns det förslag på att hålla en officiell invigning av cykelbanan före 
påsklovet.!!
Skicka material till contact@dannike.nu!
Anette har uppdaterat hemsidan dannike.nu. Hon tar gärna emot info om vad som händer 
inom de olika föreningarna i Dannike. Skicka info till contact@dannike.nu så lägger hon in 
den på hemsidan.!!
Välkommen på nytt möte måndagen den 7/3 kl 19.00!
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