
Protokoll Äpereds föräldraförening 171129 
 
Närvarande: Charlotte Karlsson, Jenny Pettersson, Ida Halvorsen, Tony Carlsson, Sara 
Stjärnerud, Fredrika Abrahamsson, Therese Wilhelmson, Anneli Laitien, Carina Tretow, 
Martina Hallin, Jouni Mikkonen, Rickard Jennerhed, Eva Johansson, Veronica Hullegård, 
Jessica Sjögren, Ulrika Kallin, Sara Granberg, Torbjörn Rapp, Jenny Näslund 
 

- Mötet öppnades 
- Föregående mötesprotokoll finns att läsas på hemsidan. 
- Information från föräldraföreningen 

o Presentation av styrelsen: Sara Granberg, Torbjörn Rapp, Isabelle 
Claesson, Ulrika Kallin, Therése Göras, Jenny Näslund 

o Redovisning av föreningskassan: ca 19000 men utgifter som kommer 
inom det närmsta. Tack till alla som redan har betalt in! 

o Årsavgift påminnelse 
o Äskningar: Inga nya har kommit in. Stereoanläggningen räckte inte till och 

har därför lämnats tillbaka. Kingboll diskuterades. Rickard pratar med 
Kattis. 

o Klassförälder Storken: Charlotte Karlsson 
- Aktuella frågor/information som berör förskola 

o Personalsituation: Therese Svensson har slutat och hennes tjänst ligger 
ute till 3/12. Intervjuer under nästa vecka. Maria Johanssons tjänst har 
tillsatts (tjänstledig). Katarinas tjänst kommer att gå ut igen till 
sommaren. 

o Dörr till Svanen. Det är en branddörr så det har beställts en helt ny dörr. 
Kommer ant. i mitten av dec. 

o Idag bara en låsknapp mellan våningarna. Nu skall det komma en som 
skall underlätta vid låsning så inte hela förskolan behöver låsas samtidigt. 

o Dörren mellan våningarna kan bara användas efter 6.30 med kod. Gå till 
Svanen/Tranan först så kommer ni ner till första våning utan kod och 
innan 6.30. 

o 1/1 -18 kommer en biträdande verksamhetschef: Linda Törnbom för alla 
tre enheter. 50% som biträdande och 50% i barngrupp i Rångedala. Om 
Veronica är borta tar Linda över ansvaret. 

o Köket: Johanna kommer att sluta. Hon har fått ny tjänst på 
Viskastrandsgymnasiet till 2/2 men om tjänsten kan lösas tidigare kan 
hon sluta tidigare. Bra att veta om barnen kommer och frågar. 

o Luciaframträdande: alla välkomna till kyrkan men till församlingsgården 
är enbart föräldrar och barn välkomna. 

o Förskolan tackar för besök av fotbolls-Emil 
- Aktuella frågor/information som berör skola/fritids 

o Vi välkomnar fritidspedagogen Jessica till fritids och hon samverkar också 
i förskoleklassen 

o Hanna (förskoleklass) har sagt upp sig. 
o Slöjden: rörigt framförallt på bussen. Jobb i Borås placerar ut människor 

på ettårstjänster. Det kommer en person till varje skola. De skall gå utöver 
och inte ha några ansvarsbitar. De skall vara med ute på raster, slöjd, 
badbussar m.m.. Det har varit vuxen med på bussenmen det har inte räckt. 
Det har skrikits tråkiga saker åt båda håll så att chauffören tom har 



stannat vid något tillfälle. På själva slöjden finns det inga signaler om att 
det inte fungerar. 

o Skolorganisationen: Rickard har inga tankar om att det skall hända något 
närmaste tiden. Det är valår nästa år och inga politiker vill göra något. 

o Paviljonger ute på upphandling fortfarande. I augusti skickade R bestämt 
mail men inget har hänt. Borttappat mail i tre månader. R skall snart 
skicka och fråga om de kommer till januari men det tror han inte på. De 
tittar redan framåt. Just nu arbetar de om budget. Mycket fladdrar fram 
och tillbaka. Modellen för att fördela pengar är inte bra för de små 
skolorna. När det inte blev sammanslagning ställde R krav på mer 
personal. 

o Rickard får frågan om han tycker att organisationen fungerar förutom 
lokaler. R tycker det på det stora hela fungerar bra på båda enheterna. Bra 
personaltäthet. Ser med tillförsikt fram emot att det skall bli lika bra 
under nästa år. 

o Specialpedagogen gör ett stort jobb med hjälp av Kerstin och Susanne. Om 
de får fortsätta likadant kommer de ha bra koll redan i förskoleklass på 
eleverna. Läsningen viktig för alla ämnen! 

o Generellt sett hög behörighet i både Rångedala och Äspered. Två lärare 
har sökt sig hit men som det inte finns utrymme för just nu. 

o År 3, Pia Kerola resurs, arbetar 50% som resurs nu. Förälder pratar om 
stort behov men det finns mer resurser i klassen enl R. än de 50%. De 
arbetar också med kompetensöverföring på skolan. 

o Förälder tar upp fråga kring ADHD , att lärarna skall få utbildning kring 
detta. R: det skall finnas en miniminivå på kompetensnivå och det är en ok 
nivå på skolan men det finns alltid ett behov. 

o Fler elever med utredningar idag. R upplever att det är färre 
bråksituationer på skolan idag än förra hösten. 

o Jessica tycker att det är lugnare i Äspered än på hennes gamla arbetsplats. 
Mindre problematik. 

o Martina tycker att det har blivit bättre på fritids och skönt att Jessica har 
kommit. Barnen är inte alltid trevliga mot varandra. De lägger temat natur 
på framtiden (kanske till våren)och så skall de ha fokus på hur man 
behandlar varandra. Filmer från UR, påminner dem i situationer. 

o Satt upp lapp på fritids att föräldrar är välkomna på glöggmys, drop in 
19/12 från 16. 17.30 skall Kulturgruppen ha uppträdande i idrottshallen. 
De kommer också ha uppträdande för skola och förskola. Just nu inne på 
teater. Till sommaren sjunga igen hela gruppen eller kulturgruppen. Detta 
drar Martina i. Idag är de ca 20 st. Förhoppningsvis vill fler hänga på efter 
uppträdandet. Alla barn som vill får vara med. De lämnar in en 
intresseanmälan.  

o R jobbar för att skola och fritids skall bli mer av en enhet. Tanken är att 
fritids skall följa upp skolans arbete. Ev. ansökan om läxhjälp. 

o Fulltaligt med personal 
 

- Nyrekrytering till styrelsen. Fullt nu men om någon är riktigt intresserad hör ni 
av er. 



- Vårfest: planeringen har inte kommit igång ännu men det skall snart komma 
igång. När? 5/6 eller 31/5? Fredrika pratar med Rikard och Therése tar med sig 
frågan till förskolan. 

- Förskolan har tyckt att det har varit mysigt att ha en lite mindre tillställning. De 
får diskutera igenom det hela. 

- Det diskuteras fram och tillbaka om för- och nackdelar kring att ha både förskola 
och skola och uppdelat. Om förskolan vill ha själva försvinner dessa familjer från 
vårfesten och därmed intäkter till föräldraföreningen. 

- Trafiksituation, bussen. Kan det gå att öppna gångvägen igen för enbart bussar? 
Komma upp Kobackavägen och åka ner Skolstigen. Gångväg ner? Finns det någon 
förälder som vill kontakta kommunen är det positivt! Vet skolan något? Problem 
med bilar som står parkerade i backen upp mot skolan. Ont om 
parkeringsplatser. 

- 19300:- just nu. Äskningar som redan gjorda men ej betalda ca 2600:-. Julgåva till 
personal + förskolan julklappspeng till barnen. 

- Julgåva: Förslag? Barndiabetesfonden. Beslutat och en liten korg till personalen.  
- Lucia 15/12 för förskolan. Ansvariga föräldrar diskuterar. 

Övrigt: 
- Om det blir kallt blir det is. Roligt! 
- Dålig fotbollsplan. Hur underhålls den? Kan skolan göra något åt detta? 

 
 

 


