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Minnesanteckningar -  
styrelsemöte i Föräldraföreningen vid Lillgårdsskolan 

Mötesplats 

Matsalen Lillgårdsskolan 
Mötesdatum 

2018-12-04 

Mötestid 

Kl. 18:30-20.00 
 

Utfärdare 

Maria Svenningsson 
Telefon 

073-804 94 17 
 

 

 
Länk till bilaga 1 

 
Länk till bilaga 2 

 
Länk till bilaga 3 

 

 

Närvarande 

Namn:        Klass: 

Martin Bergram      Förskoleklass  

Per Dalbark                                                                  Förskoleklass 

Carin Höglund Kennberg     Klass 1 

Anna Tjerneld       Klass 1 

Maria Svenningsson      Klass 2 

Charlotte Sahlén Helmer     Klass 3 

Caroline Vibeck      Klass 3  

Sofi Arenius       Klass 4 

Haraldur Haraldsson      Klass 4 

Gustav Borg       Klass 5 

Ulf R Lindgren       Stiftelsens styrelse 

     

Ej närvarande: 

Malin Fåk       Klass 1 

Svitlana Larsson      Klass 2 

Nina Ramic Toll      Klass 5 

Mariana S Gustafsson      Klass 6 

Ulf Lundwall       Klass 6 
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1. Mötets öppnande 

Presentation av deltagarna och speciellt välkommen till Ulf som är ny i Stiftelsens 

styrelse. Vi välkomnar deltagande från deras sida på våra möten. Stiftelsen kommer 

bjuda in Charlotte på något av deras möten framöver. 

 

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Charlotte Sahlén Helmer och Maria Svenningsson.  

 

3. Kommentarer på föregående minnesanteckningar 

• Diskussion kring aktivitetsbidraget. Vi bör påminna föräldrar om att 

utnyttja detta. Konstaterar att det är svårt att hitta blanketten och att 

den bör kollas igenom och kanske flyttas på! Ligger nu under ”Skolidrott” 

man kan nyttjas till andra aktiviteter.  

• Gruppbilden skjuts upp till våren.  

• Kommunikationsvägar samverkan. Främsta kommunikationsvägarna är 

via rektor på skolan samt ordförande i Stiftelsen och ordförande i 

Föräldraföreningen. Maria kollar om det finns andra kontaktvägar som är 

bra att känna till, exempelvis är Mats ansvarig för Elevrådet.  

• 25-årsfesten, sammankallande? Det kommer att bildas en grupp som 

arbetar med detta. Enligt uppgift sammankallar Kjelle till möte. 

Föräldraföreningen representeras av Carin H K och Malin F men det 

kommer behövas hjälp av fler föräldrar både i och utanför 

Föräldraföreningen.    

 

4. Ekonomi, kassörens lägesrapport 

Frivilligt bidrag, hur går det? 141 stycken har betalat in det frivilliga bidraget (69 %) 

vilket anses normalt.   

 

5. Kultur, Idrott, Facebook, Elevråd - något nytt? 

Prova på squash och bordtennis för barnen på Fritids (1:an och 2:an) har genomförts i 

samråd med fritidspersonal. Inget övrigt att kommentera. 
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6. Inkommande ärenden 

Förfrågan från Elevrådet: Kan Föräldraföreningen hjälpa till att ordna efterrätt till 

Nobellunchen den 7/12? Med samlade krafter bakar vi 9 stycken kakor som överlämnas 

till skolan innan klockan 10.50 på fredag den 7/12. Diskussion kring upplägget. Hur ser vi 

på den här sortens förfrågan? Ska vi fortsätta vara behjälpliga? Förslag framkom; kan 

elever göra detta på hemkunskapslektionen eller på fritids? Om det blir fler tillfällen för 

vår del bör det ordnas in i årskalendern, t ex att det organiseras klassvis så behöver inte 

hela styrelsen bli inblandad utan det kanske finns frivilliga föräldrar på skolan. Maria 

kollade med Mats om förslaget kring hemkunskapslektionen och det testades för något 

år sedan men det tog alldeles för lång tid så det var ingen bra idé.  

 

7. Årskalendern 

• Nattvandringsschema finns på webben. Gäller hela läsåret. Nytt görs under 

våren. Diskussion om att det är svårt att bemanna det sena passet. Det är 

upp till varje klass att dela upp passen mellan föräldrarna.  

• Nattvandring 12/12, klass 6 ansvarar. Charlotte påminner representanterna. 

• 7/12 Nobelfest. Under kontroll. 

• Luciafirande och fika. Representanterna i 1:an och 4:an diskuterade ihop sig 

kring detta.  

• Marschaller vid lucia den 13/12. Marschaller finns i förrådet. Sofi, Pelle och 

Lotta tänder och bevakar varsin ingång till skolan. Samling 7.30.  

• Must till jullunch den 18/12, representanter åk 2 (Maria & Sveta) ansvarar 

(petflaskor ca 50 st 1-liters, levereras på morgonen) 

• Julgransplundring den 11/1. Representanter åk 3 (Lotta & Caroline) ansvarar 

(15 - 20 kr/barn). Om ni har tips på någon liten sak så tipsa dem! 

  

8. Övriga frågor  

• Synpunkt som inkommit är att det är mörkt på skolgården, speciellt vid nya 

lekområdet, bandyplanen och vid det stora trädet. Bör det finnas mer belysning? 
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Ulf R Lindgren från Stiftelsen tar med detta till deras kommande möte den 

17/12. Om vi har fler frågor till Stiftelsen mejla gärna Ulf, 

ulf.r.lindgren@villalink.se.  

 

• Flera föräldravikariat på gång på skolan. Tipsa gärna vänner och bekanta! 

 

• Rollfördelningen bör diskuteras på nästa möte. Vakanta platser till 

Valberedningen.  

 

9. Kommande möten bestämdes: 

Måndag den 7 januari 

Tisdag den 5 februari 

Onsdag den 6 mars 

Torsdag den 11 april 

Måndag den 6 maj 

Tisdag den 4 juni 

 

Tiden är 18.30-20 och platsen är matsalen på Lillgårdsskolan. 

 

10. Mötets avslutande 

Charlotte tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

mailto:ulf.r.lindgren@villalink.se

