Protokoll styrelsemöte Steningeskolans föräldraförening 2016-04-12
Närvarande: Anders Darelius, Johan Fernbrant, Malin Lindqvist, Ludvig Åhlin, Richard
Fransson, Stina Tegnhed
Plats: Steningeskolans matsal
1. Avrapportering avseende ny skola i Steninge
Inget nytt. Det är ansökt om bygglov, och bygglovet har överklagats. De
överklagande har begärt och fått anstånd.

2. Genomgång och godkännande av föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet 151201 lästes upp och godkändes.

3. Kort uppdatering av den ekonomiska situationen
Richard redogjorde för den ekonomiska situationen. Fyra familjer har ej betalt. Vi
har för närvarande cirka 14600 kr på kontot och det mesta av denna summa
kommer att gå till att betala den skolresa till Universeum i Göteborg som äger rum
20 april och som föräldraföreningen sponsrar.

4. Uppdatering kring skolutflykt till Universeum
Richard har bokat Gislavedsbuss och varit i kontakt med skolans lärare som styrt
upp det hela.

5. Uppdatering kring evakuering av Steningeskolan pga. dålig arbetsmiljö
Tisdagen den 12 april fick samtliga föräldrar besked per mail att Steningeskolan
evakueras till Plönningeskolan. SEF-styrelse hade önskat att beslutet föregåtts av
en dialog, men anser i övrigt Plönningeskolan vara ett gott alternativt för en
tillfällig evakuering i väntan på ny skola.

En hel del frågor hade redan under dagen inkommit från föräldrar till några av oss
styrelseledamöter. Dessa frågor samlas in av Anders som förmedlar dem vidare till
rektor Tony mailledes.

6. Planering för Steningeskolans dag
Datumet onsdagen den 18 maj mellan klockslaget 17.30–19.30 spikades. Åk 3
föräldrar anordnar dagen som vanligt. Johan mailar 3ornas föräldrar med ett förslag
på planeringsmöte. Förra årets initiativ att även bjuda in blivande F-klass barnen

med föräldrar var mycket positivt och uppskattat. Vi får komma ihåg att skicka ut
inbjudan till de blivande F-klasseleverna på Steninge förskola och Bergatrollets
förskola.

7. Planering inför skolavslutningen
Skolavslutningen äger rum torsdagen den 9 juni klockan 18.00. Föräldrarna till åk 1
eleverna fixar fika. Ludvig kontaktar de övriga föräldrarna och styr upp ett
planeringsmöte.

8. Presenter till personal och avgående elever
Anders inköper presenter till personal

9. Kort diskussion inför hajk till hösten
Som föräldrar till blivande tredjeklassare bjuder Richard och Anders in övriga
föräldrar till ett möte för att planera sensommarens hajk.

10. Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor

11. Nästa möte
Nästa möte äger rum tisdagen den 30 augusti klockan 20.00 hemma hos Anders.

Mötesanteckningar fördes av

Stina Tegnhed

