
Protokoll fört vid styrelsemöte för Steningeskolans föräldraförening 2015-12-01 

Närvarande: Anders Darelius, Johan Fernbrant, Malin Lindqvist, Karin Ring, Stina Tegnhed, 
Ludvig Åhlin  

 Plats: Steningeskolans matsal 

1. Avrapportering avseende ny skola i Steninge 

Karin rapporterade om det rådande läget avseende ny skola i Steninge: 
Bygglovshandlingar är inskickade. Upphandlingsförfarandet kommer att pågå till 
april 2016. Igångsättningstillstånd från kommunstyrelsen inväntas. Dock är 
Liberalerna (f.d. Folkpartiets) ställning i frågan oviss och kan därmed äventyra 
projektet.  

2. Genomgång och godkännande av föregående protokoll 

Protokollet från styrelsemötet 151013 lästes upp och godkändes. Vi konstaterade att 
även representanter för subgruppen som bevakar Nya skolan-frågan samt rektor Tony 
Roth ska få protokollen skickade till sig. Detta ska ske framledes.  

3.  Kort uppdatering av den ekonomiska situationen, medlemsavgifter mm  

Då Richard ej kunde närvara på styrelsemötet redogjorde Anders för den ekonomiska 
situationen. På kontot finns i dagsläget 19618 kronor. Ca 75% av familjerna med 
skolbarn i Steningeskolan har betalat in medlemsavgiften. Richard kommer i år att 
”jaga” ej inbetalda medlemsavgifter.  

4. Luciafirande – vem gör vad? 

Årets luciafirande äger rum fredagen den 11 december kl. 08.15 i Steningeskolans 
gymnastiksal med efterföljande fika i matsalen. 

Anders- beställer 90 lussekatter (hälften med saffran, hälften utan) samt 
grönkålsknäckebröd (julgåva till skolans personal) på Börjes Bageri i Harplinge.  

Malin – köper saft, muggar och pepparkakor på Ankaret – lämnas sen hos Stina.  

Karin – fixar presentinpackning samt övrig present till skolpersonalen. 

Stina- råddar ihop luciamorgonen genom att hämta lussekatter och 
grönkålsknäckebröd hos Börjes. Kokar sedan en betydande mängd kaffe som hälls i 
SEFs fyra termosar (finns hos Karin), tar med rubbet till skolan. Ställer i ordning 
luciafikat till treornas föräldrar och syskon. Förbereder även fika för skolbarnen och 
personal.  Johan och Karin kommer efter luciafirandet på Bergatrollets fsk och 
bistår Stina med att genomföra luciafikat.  

Vid luciafirandet överlämnas julgåvorna till personalen av Karin, Johan och Stina. 



5. Presenter till personal vid julavslutning 

Presenter till skolans personal överlämnas i samband med luciafirandet. (Se info 
under punkt 4 ovan) 

6. Genomgång av vårens aktiviteter – utflykt till Göteborg, datum för 
Steningeskolans dag mm.  

Richard har varit i kontakt med Peter angående resan till Göteborg. Steningeskolans 
föräldraförening bekostar buss.  

Vi spikade även datum för Steningeskolans dag till torsdagen den 19 maj 2016 
klockan 18.00. 

7. Övriga frågor 

7.1.Belysning vid parkeringen intill Sockenstugan och kyrkogårdsmuren. 

Belysningen vid parkeringen intill Sockenstugan och kyrkogårdsmuren, där bilar 
som hämtar och lämnar skolbarnen parkerar, är inte vidare god i rådande 
vintermörker och frågan har väckts till SEFs styrelse av vad som kan göras för att 
förbättra ljussituationen. I dagsläget finns endast en belysningsstolpe i ena 
hörnet av parkeringen och resten av parkeringen vid Sockenstugan samt vid 
kyrkogårdsmuren vilar i mörker. Karin lovade att ta upp frågan på kyrkorådets 
möte torsdagen den 3 december 2015 för att se hur ljussituationen kan 
förbättras.  

7.2.Skolavslutning i kyrkan.  

Under vecka 48 skickades Likabehandlingsplandokumentet ut för påseende av 
skolbarnens föräldrar. Detta dokument resulterade i att en diskussion startade 
och fördes via epost angående en eventuell skolavslutning i kyrkan. Ludvig 
kommer att fortsätta att hålla vidare kontakter i frågan med rektor Tony.  

7.3.Stängd skolan på grund av stormen Gorms verkningar måndagen den 30 
november  

Då stor förvirring rådde morgonen den 30 november och det tog tid innan besked 
kom att Steningeskolan hölls stängd, har frågan väckts hos SEF vad skolan har för 
rutiner vid risksituationer. Anders framför frågan till rektor Tony. 

8. Nästa möte 

Nästa möte äger rum tisdagen den 12 april 2016 klockan 20.00 i Steningeskolans 
matsal.  



Mötesanteckningar fördes av 

Stina Tegnhed 


