
Protokoll från föräldraföreningens möte 2011-11-30 

Närvarande: Annelee Hillman Ärje, Kristina Hermansson, Mariana Edman, Camilla Rosell, 
Linda Björnberg, Petra Fredriksson, Maria Frankert, Anne-Marie Stävenborg, Lisa Axelsson, 
Claes Hämberg, Suzanne Larsson, Susanne Lund, Eva Johansson, Christian Stjärnerud, Anna 
Carlsson, Malin Sätterskog, Lina Tholvin, Merja Söderberg, Tony Söderberg, Annalena 
Klasén, Charlotte Ahremark, Stina Danielsson, Angelina Edenvik, Malin Arvidsson 

1. Mötet öppnas 
2. Till justerare valdes Christina Danielsson 
3. Föregående mötesprotokoll 

 

• Reflexvästar har vi inte fått tag i några. Föräldrarna uppmanas att se om de har 
kontakter som kan hjälpa till att ordna västar till skolbarnen, ca 60 st. Förslag 
om att kontakta NTF och se om de kan bistå med hjälp för att tydliggöra den 
stora skillnaden mellan att ha reflex och inte. Punkten tas upp igen vid nästa 
möte. 

• Bussbrev skulle skrivas och skickas till nämnden. Det har gjorts och blivit 
diarefört hos vår nämndsekreterare. Det handlar om en äskning på ca 32 000 
kronor. 
 

4. Information från föräldraföreningen.  
 

• Information om inbetalning till föräldraföreningen 
 
Kan skola/förskola ta hand om inbetalningarna till föräldraföreningen? 
Pedagogerna bekräftar att de kommer att ta hand om detta. Kuverten lämnas 
sedan till Charlotte Ahremark som är kassör. FF skickar via mejl ut 
information till skola/förskola som sedan delar ut det till alla barn. 

 
5. Frågor till förskola 

 

• Återkoppling från Anne-Marie angående detaljplan för Bamse 
 

Eva Andersson skickade i somras in en skriftlig sammanställning till våra 
politiker. Hon har inte hört något utan tog upp frågan igen med diariet nyligen, 
där fick hon beskedet om att ingenting görs i Äspered just nu. Våra politiker har 
inriktning på Naturförskolor i stadsdel Öster. Därför kommer det, om intresse 
finns, att skapas en Naturförskola för 4 – 5 åringar. Vid en sådan förskola blir 
kravet på lokal inte lika stort som annars. Barnen skulle i så fall ev kunna vara i 
idrottsklubben eller i församlingsgården. Information och intresseanmälan 
kommer att skickas ut till alla föräldrar som har barn i aktuella åldrar. Bamses 
lokaler kommer fortfarande vara kvar för den åldersgruppen, för att ta hand om 
de barn som inte går i Naturförskolan. Till hösten ska 15 5-åringar in på Bamse. 



25 barn står i kö för att komma in på förskolan till hösten 2012. Anne-Marie slår 
ett slag för förskolan i Rångedala som är jättefin och där det finns plats. Om det 
finns intresse kan hon anordna ett möte där så att föräldrar får se hur det ser ut. 

 
6. Frågor till förskola / skola / fritids 

 

• Förtydligande angående äskningar 
 
Vi uppmanar återigen om att äskningarna ska komma in skriftligen, i god tid för 
att vi på bästa sätt ska kunna ta hand om äskningen och se till att våra barn får 
det där ”lilla extra”. 

 
• Information kring julfesten 

 
Klass 5 äskar om musikanter till julfesten. Frågan ställs också om pedagogerna 
kan öva in lite julsånger och danser med barnen? Suzanne meddelar att 
lågstadiet kommer att öva på lite juldanser etc på rörelseleken. 

 
• Samla in julklappar till barn i Borås som inte får några egna 

 
Punkten står kvar till nästa år, så att vi är ute i lite mer god tid. Vi är överens om 
att det är en god idé. 

 
• Trafiksituationen utanför skolan är kaotisk 

 
Stina Danielsson läste upp brevet som styrelsen skrivit angående 
trafiksituationen utanför skolan. Jan Tegehall har kontaktat trafikplaneraren på 
Borås Stad. Jan beskrev situationen för honom, Per Brattmark. Per visade stort 
intresse för frågan och han är med på planen med att förlänga parkeringen till en 
väg som går över i Kobackavägen. Han påpekar dock den så kallade 
induktionseffekten, vilket innebär att trafikbeteendet blir annorlunda hos förarna 
när vägen blir bättre. Han tipsar om att tekniska kontoret kan vara med och titta 
på hur det ser ut hos oss. Han tryckte dock på att det måste finnas en säker väg 
för barnen att ta sig till skolan, vilket vi inte anser att det finns idag. 
 
Det finns en policy inom stadsdelen att satsa på att ändra beteendet hos 
människor ang trafiken. De uppmanar till mer miljövänliga alternativ till att ta 
sig till skolan. Vi anser dock inte att detta är tillämpbart i någon större 
utsträckning i Äspered, med tanke på att det inte finns någon säker väg för 
barnen att ta sig till skolan. Dessutom bor många barn alldeles för långt ifrån 
skolan för att kunna ta sig dit själva. Vi behöver vässa argumenten, dokumentera 
situationen och skicka ut en enkät där vi tar reda på hur många barn som 
kommer med bil och buss på morgonen och eftermiddagen. Jan ska undersöka 
om vi kan få ut en räknare att lägga på gatan för att se hur många som passerar. 



 
 

7. Frågor till skola/fritids 
 

• Det var för ett år sedan diskussioner om att ett företag skulle etableras på vår 
mosse, där de skulle bryta torv. Föräldraföreningen skickade in en skrivelse och 
vi har nu fått besked om att det inte blir någon etablering av företaget på vår 
mosse. 

 
• Budgeten 2012 är mycket ansträngd för skolorna, i stadsdelen Öster innebär det 

att vi har ett sparkrav på 13 miljoner för 2012. Sådana sparkrav har inte skolan 
haft på väldigt länge. Äsperedsskolan har klarat sig relativt lindrigt, men det är 
svårt att ta mer från en redan ansträngd situation. Budgeten beslutas 19 dec, och 
vi kommer att ha ett ingående negativt resultat, ca 200 000. Sparkravet blir ca 
200 000 ytterligare om budgeten går igenom. Eftersom det fortfarande är ett 
arbetsmaterial vill inte rektor ge några detaljer, men som han ser det är det inte 
aktuellt att dra in lärartjänster, det går inte på vår skola. Sannolikt kommer vi att 
hamna i en övertalighet vilket kommer innebära att LAS går in, och i så fall blir 
det en stor apparat. 

 
Förskolan har en besparing på 150 000 på 3 förskolor, d v s 1% av budget. 
Anne-Marie har inte mer detaljerad information att ge just nu. 

 
 

8. Övriga frågor: 
 

• Uppdaterad information om insamling till julklapp 
 

 
9. Aktuella äskningar: 

 
Klass 5 äskar 600 kronor för en musiker till julfesten. Äskningen beviljas. 
 
Föräldraföreningen uppmanar alla föräldrar om att gärna komma med äskningar. 
De pengar vi har samlat in ska gå till våra barn för att kunna ge dem lite extra. 
 

 
10. Mötet avslutas 

 

Mötessekreterare    Justeras   

Malin Arvidsson   Christina Danielsson  


