
Föräldraföreningsmöte 120229 

Äspereds föräldraförening 

Närvarande 

Lina Tholvin (klassförälder år 5), Anna-Lena Klasén (förskoleklass), Ulrica Artursson, 

Maria Nilsson (klassförälder år 4, vik. år 6), Frida St.Pierre, Annelee Hillman Ärje, 

Linda Björnberg (förskoleklass), Claes Hämberg (rektor), Kerstin Åberg (lärare), 

Barbro Helgesson (lärare), Chatrine Winberg (pedagog), Tobias Bohman (personal), 

Maria Johansson (pedagog), Jennie Larsson (pedagog), Inger Hallabro, Birgitta 

Thorell (styrelsen), Charlotte Ahremark (styrelsen), Angelina Edenvik (styrelsen), 

Stina Danielsson (styrelsen) 

Lekplatsen  

Det kommer att byggas en ny lekplats i Äspered på kommunens mark mellan Finas 

väg och Albins väg. Just nu håller det på att köpas in leksaker och bygget kommer att 

påbörjas under våren. Lekplatsen fick positiva reaktioner. 

Fotografering  

Personalen tycker att Knäpparen är snabba och effektiva och organisationen 

runtikring fotograferingen fungerar bra. Storken ser helst att det är kvinnlig fotograf. 

Frågan om det finns möjlighet till annan bakgrund på fotografiet kom upp. Tisdag 

25/9 och onsdag 26/9 är förslag på datum från fotografen. Tisdag fungerar bra för 

skolan och onsdag för förskolan. Information om syskonfoto kom inte förrän samma 

dag vid föregående fototillfälle. Birgitta ordnar så att information kommer fram tidigare 

till nästa fotografering. 

Förskolan 

Hur kommer det att se ut för förskolan framöver? 14 platser saknas till hösten. Litet 

intresse för naturförskola. Kan det ha berott på placeringen och valet av lokal?  

Vad kan vi som föräldrar göra för att vi ska slippa att lämna våra barn på annan ort 

vilket förmodligen kommer att bli fallet? Vilka kan tänka sig att driva frågan? Ulrika 

Arthursson, Frida St Pierre och Charlotte Ahremark tar upp frågan med föräldrarna 

på mamma-pappa-barn-gruppen i Församlingsgården. 

Skolan 

Frågan kom upp om det finns något nedläggningshot mot Äsperedskolan? Claes kan 

inte svara på den frågan. Budgeten är en katastrof. Det finns sparbeting på 600 000 

kr utöver de 400 000 kr som redan sparats. Detta handlar alltså om att det blir 

personal som får sluta. Claes kan ej gå ut med mer information om detta i dagsläget. 



Dessutom nämnde rektor att Äspered och Aplared är de skolor som har sämst med 

IT-utrustning i stadsdelen. 

Busspengar 

Skolor som ej har tillgång till lokala busstrafiken kan enligt ny bestämmelse 

beställa/hyra bussar. Det finns avsatt en miljon kronor till busskort/hyra bussar i 

stadsdelen. 

Årsavgiften 

I år var det stor respons från Er föräldrar och vi fick in hela 5 800 kr. Jätteroligt tycker 

vi att så många vill vara med och bidra! Anledningen till att namnet ska stå på 

inbetalningen är om man vill kolla t.ex. att inbetalningen kommit fram. Det är alltså 

ingen kontroll av vem som betalar eller inte. Årsavgiften är frivillig. 

Vårfest 

Vårfesten kommer gå av stapeln 14 maj. Vi söker 2-4 personer som vill vara med och 

arrangera vårfesten varav någon kanske kan fungera lite som projektledare. 

Hur tänker vi om FF? 

Claes anser att föräldraföreningen är viktig för det som finns utanför verksamheten 

tex trafikfrågor, fester, barnens vasalopp m.m. Skolan ansvarar bara över personal 

och kunskap. Det inre skolarbetet, alltså saker som rör skolans verksamhet, ska inte 

diskuteras på FF-mötet, utan tas upp på föräldramöten, utvecklingssamtal eller 

spontana möten.  

Vi fortsätter att ha möten 4 ggr per år. 

Viktigt att frågorna kommer vidare och inte stannar av. Då är det viktigt att båda 

parter, FF och skola, samordnar så att båda driver frågorna helhjärtat. Återkoppling 

viktigt mellan FF och rektor. 

Trafikfrågan 

Vem ansvarar om något barn skadas i trafiken vid skolan? Claes kan inte svara på 

den frågan, men gissar på huvudmannen (politikerna). 

Återigen var det mycket frågor och funderingar kring bussfrågan.  Te.x. Varför kör 

bussen bara upp på eftermiddagen?  Vilken skyldighet har skolan när det gäller 

skolskjutsen?  Vad står det i upphandlingarna? Rektor kollar upp vissa av dessa 

frågor. 

Ett förslag kom upp om att bussen endast ska stanna nere vi Äsperedsvägen, både 

vid hämtning och lämning. 

Övrigt 



Vi saknade representanter från flera klasser på dagens möte. Vår önskan är att det 

åtminstone kommer en representant från varje klass vid mötestillfällena. 

Inga äskningar från förskolan/skolan denna gång. 

Besök gärna Äsperedskolans hemsida på  www.boras.se 

Det beslutades att för de klasser som önskar anordna klassfest/familjefest bidrar 

föräldraföreningen med 50 kr/elev som kan användas till någon förtäring eller 

liknande. Mer information kommer på hemsidan inom kort. 

Förslag om friluftsdag i Ulricehamnsbacken nästa år kom upp. 

Chatrine informerade om att vecka 17 är det skräpplockarvecka och att det även 

kommer att arrangeras en fadderdag då. 

Styrelsen kommer att under nästa möte äska pengar till en gemensam middag 200-

250 kr/person. Detta är vårt enda arvode för många timmars arbete. Vi är naturligtvis 

intresserade av att veta om du har ev. synpunkter kring detta och då går det bra att 

kontakta oss innan nästa föräldraföreningsmöte. 

 

Mötet avslutades. 

Nästa möte 25/4. 

 

     

 

 

____________________________________________ 

Stina Danielsson, mötessekreterare 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Charlotte Ahremark, justerare 
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