
Protokoll Föräldraförenings möte 29/3-17 

 

•Föregående mötesprotokoll: Ingenting från föregående möte 

• Äskningar: kapplastavar- oklart 

Schleichdjur-inköpta och levererade av Sara Stjärnerud 

Pingis racket- oklart om detta verkligen önskas/behövs. Avvaktar 

 

• Om intresse finns kan Emil Jylhänti komma och ha uppvisning för barnen på både förskola och skola. 

Torbjörn Rapp sköter kontakt. Bara att bestämma datum och tid. 

• Nya äskningar: Discokula-godkänd och inköpt. 

Bandymål- godkända 

Faktaböcker, staffli till förskola- godkända och inköpta 

• välkomnar ny styrelsemedlem, Torbjörn Rapp. Han berättar lite om dig själv. 

Niklas har avgått ur styrelsen. 

• Skolfoto- Enligt nya bestämmelser inom Borås Stad ska förskolan ej längre fotograferas. Gäller alla 

förskolor i Borås Stad. 

Skolan kollar upp om de kan sköta fotografering själva. Återkommer med besked. 

• skolavslutning- torsdag 15 juni 17.30 i Äspereds kyrka 

• Info Förskola 

Inget nytt på personalfronten. 

Till hösten kommer det att sättas upp kodlås på alla dörrar in till förskola. Det ingår i Borås Stads 

säkerhetstänk med låsta dörrar till alla förskolor. Föräldrar kommer att få en kod. Kommer att finnas en 

säkerhetsinknapp som öppnar dörrar vid nödsituation. Mer information kommer. Klimatundersökningen är 

öppen till 12 april, gör gärna den. 

Föräldrar ger beröm till förskolans personal, känns tryggt och bra! 

• Info skola 

Söker 1 förste lärare i svenska och 1 i matematik till skolorna Äspered och Rångedala. Letar först inom den 

egna personalstyrkan. 

• Gambia-projektet 

Finns det intresse från någon i föräldraförening att vara med i detta projekt? 

• Vårfest? 

Inget intresse för att ordna en vårfest med liknande upplägg som tidigare? Om intresse finns kanske Emil J 

kan komma? Någon typ av knytkalas? 

Förskola kommer skicka ut inbjudan om egen vårfest. 

 • Utbyggnad av förskola-avvaktar beslut om omorganisation av skolan. Äspered ligger långt ner i kön, 

många nya förskolor ska byggas. 

• Parkeringssituationen 

Det är en säkerhetsrisk som det ser ut just nu. Finns ingen riktig vändplats, farligt med bussen. Finns inte 

tillräckligt med parkeringar för personalen. Något att trycka på?! 

• Övriga frågor 

Ortsrådsmöte 3/4-17 kl. 17.30 Församlingshemmet. 

• Omorganisationen 

En resumé av läget dras, därefter öppnas upp för att diskutera vidare. 

Möte avslutat 

Mötessekreterare Isabelle Claesson 


