
Styrelsemöte med Steningeskolans föräldraförening 20150408 

Närvarande; Anders Darelius, Ann-Sophie Cordes, Richard Fransson, Ludvig 
Åhlin, Johan Fernbrant och Johanna Davidsson 

Mötet öppnat 

1. Avrapportering avseende Nya skola Steninge. 

Med tanke på Barn och ungdomsnämndens (BUN) förslag på omorganisation 
av kommunens skolor, kom styrelsen överens om att Sef skulle lämna in en 
skrivelse. Ludde och Richard tar ansvar för detta brev. Det ska vara klart 
att skickas in innan den 30 april. Styrelsemedlemmarna tar på sig att 
sprida denna information, så att många av Steninges familjer yttrar sig 
och för fram sina åsikter till kommunen. 

2. Information från rektor Tony Roth. 

Det fanns ingen ny information. 

3. Genomgång och godkännande av förra mötets protokoll. 

Förra mötets protokoll godkändes. 

4. Ekonomi 

Richard berättar att det för tillfället finns ca 9063kr på föreningens 
konto. 

5. Steningeskolans dag. 

Steningeskolans dag är den 21/5-2015 klockan 18.00. Det är årskurs 3 
föräldrar som ansvarar för denna aktivitet och Johanna ansvarar för att 
skicka ut inbjudan för planering av denna dag. Mötet kommer att hållas 
hemma hos Familjen Fransson den 26/4 klockan 16-18. 

6. Skolavslutning 

Anders ansvarar för att dela upp arbetet kring den sedvanliga tårtfikan 
på skolavslutningen. Anders fixar även ”sommarblomma” till personalen. 

Richard pratar med Magnus om avslutningspresent till åk 3.  

7. Hemsidan 



Johan kollar upp om alla elever och personal får vara med på bild. Tanken 
är att hålla sidan uppdaterad med aktuella bilder från de traditionella 
aktiviteterna som Sef ansvarar för under skolåret. 

8. Övriga frågor 

• Med de nya bestämmelserna kring att föräldrar ska parkera utmed 
vägen vid Sockenstugan vid hämtning och lämning, har det 
uppkommit ett problem. De familjer som har småsyskon med sig i 
bilarna känner en rädsla och olust vid hämtningar, när det är många 
barn runt bilarna och med trafiken så nära inpå. Förslag är att de 
familjer som har yngre syskon istället kör in på skolgården och 
parkerar på kyrkans besöksparkering längst upp. Ann-Sophie tar 
med sig frågan till nästa möte med ”Hållplats Steninge”. 

• Steninge Samhällsförening håller årsmöte den 30/5 i Sockenstugan.  

9. Nästa möte  

Torsdagen den 4/6 klockan 20.00 


