Äspereds föräldraförening, möte 2018-11-28

Närvarande:
Rickard Jennerhed, Veronica Hullegård, Camilla Carlsson, Catrin Katby, Åsa Winberg,
Thobias Pettersson, Carina Tretow, Patrik Björnberg, Marko Kunerus, Jenny Ölander,
Tommy Axebrink, Anders Hansson, Jonas Fihn Thorell, Andreas Wass, Sara Granberg, Ulrika Kallin,
Torbjörn Rapp, Isabelle Claesson, Magnus Öhlander, Therése Göras

1. Mötet öppnas.
2. Föregående mötesprotokoll gicks igenom.
3. Information från föräldrarföreningen
Förskolan har fått julpengar och varje skolklass har fått pengar för barnens deltagande på
vårfesten. Betala gärna in den frivilliga medlemsavgiften. Inga nya äskningar.
4. Förskolan
Fler barn kommer nästa år, förskolan kommer att bli full i januari.
Omflyttning av barn mellan grupperna för anpassa efter nya förutsättningar.
Förskolans gård har renoverats. Nya redskap och konstgräs. Till våren ska lekstugan fixas till.
Teknikbana, ute ateljé mm är på gång.
Lyckat samarbete mellan klass 4 och Svanen. Eleverna i klass 4 har läst böcker för barnen på
Svanen. Väldigt uppskattat från båda håll.
5. Skolan
Ny fotbollsplan bakom paviljongen.
Fotbollsplanen på skolan har renoverats.
Magnus Olausson har anställts till mellanstadiet, börjar mellan nyår och sportlovet.
Jobbar idag i Alingsås. Bor i Häljared.
Pia Kerola är tillbaka på halvtid efter sjukskrivning.
Svårt att få in vikarier när det behövs.
Fortfarande lite stök på skolgården och en del svordomar. Skadegörelse och nedskräpning på
gården. Prata gärna med barnen hemma.
Önskemål om föredrag om hur spel påverkar barnen.
Vetenskapens värld har visat två väldigt intressanta program som handlar om spel, både
positiva och negativa effekter och hur det påverkar barnen.

6. Det blir inget adventsfirande, det är sammanslaget med julavslutningen.
Samling i skolan kl 8.00. Eleverna slutar kl 10 på skolan. Bussen går hem kl 10.10
Lucia 13 december, julfest i skolan, klass 5 arrangerar.
Startar kl 17.30, luciauppträdande kl 18.00.
Luciafirande med förskolan i kyrkan, 14 december kl 8.00.
Klassföräldrarna arrangerar.

7. Vårfest
Stort tack för en bra arrangerad vårfest. Den var väldigt uppskattad!
Åsa, Annelie, Patrik, Isabelle och Magnus arrangerar nästa års vårfest.
8. Julgåva till personalen, välgörenhetsgåva samt korg med frukt/godis till personalrummen.
9. Förskoleförvaltningen har beslutat att 5-6-åringarna inte får bjudas in till julens budskap i
kyrkan. Inbjudan har gått ut men har dragits tillbaks.
10. Musikanläggning till discot, de högtalare som köptes in tidigare har lämnats tillbaks för att
det inte funkade med ljudet. Nästa disco blir kring sportlovet. Torbjörn undersöker vilka
alternativ som finns.
11. Mötet avslutas.
Tack för visat intresse!

