
Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-04-28 

Närvarande: Linda Björnberg, Stina Danielsson, Anne-Marie Stävenborg, Kerstin M 

Johansson, Mirjam Bromander, Pernilla Backlund, Chatrine Winberg, Ann-Lousie Helgesson, 

Christian Jansson, Maria Johansson, Veronica Hullegård, Mikael Ahremark, Annelie Ekelin, 

Angelina Edenvik, Birgitta Thorell, Maria Jäverfelt, Katarina Espeling,Johanna Eriksson, 

Malin Arvidsson 

 

1. Mötet öppnas 

2. Till justerare valdes Chatrine Winberg och Linda Björnberg 

3. Föregående mötesprotokoll: 

Kort sammanfattning av föregående möteskontroll. Det konstaterades också att den 

nya mallen med inbjudan till FF-möten verkar ha fungerat bra. 

4. Information från föräldraföreningen: 

• Bussbudget - Anne-Marie meddelade att vi har fått tilldelat bussbudget på 23 000 till 

resor, vilket är samma belopp som vi från början önskade. FF uppmanar skola och 

förskola att åka buss så mycket som de vill. 

• Fotografering - Höstens fotografering blir fredagen den 1 oktober, v 39. Det kom fram 

förslag om att förskolan ska fotograferas en annan dag, eftersom det troligtvis blir 

knappt med tid. Förskolan önskar torsdag förmiddag om möjligt. Birgitta Thorell 

kommer att kontakta Knäpparen och framföra detta önskemål. En lista över alla barn 

på skolan & förskolan skickas in i början av höstterminen, skolan tar ansvar för att 

skicka detta. 

• Vårfesten - Annelie Ekelin delade ut förslag på upplägg av vårfesten, detta 

diskuterades tillsammans med föräldrar och personal som enades om upplägget. 

Vid dåligt väder kan vi duka upp bord och stolar inne i gymnastiksalen där man kan 

äta korv och bröd. Anne-Marie undersöker om vi får ha korvgrillningen på innegården 

mellan skolbyggnaden och gymnastiksalen. 

Storken, Tranan och Bamse kommer att uppträda på festen. Femmorna tar ansvar för 

tipspromenaden. De har framfört en önskan om att få sälja påsar, hembakat bröd och 

anordna fiskdamm, där pengarna tillfaller deras klass. FF tycker att det är ok.  

Informationsbrev kommer att skickas ut till alla barn, i god tid innan festen. Här finns 

även specificerat varje barns uppgifter och hålltider. 

 

 



5. Aktuella frågor/ information till förskolan: 

Föräldraföreningen undrar om Bamsegruppen skall uppträda tillsammans med Storken 

& Tranan på vårfesten. Personalen ger beskedet om att det kommer att bli så. 

6. Aktuella frågor till rektor, pedagoger i skolan/ fritids: 

• Skolavslutningen - Anne-Marie meddelar att skolavslutningen är kl 08.30 fredag 

den 11 juni. 

• Socialt klimat / kamratskap i skolan - Skolan rapporterar att klimatet på skolan 

överlag känns bra. Barnen leker bra mellan åldrarna under skoltid. Däremot får 

saker som händer på fritiden konsekvenser i skolan. Grupperingar och utfrysning 

har förekommit i årskurs 4, vilket har lett till ett stormöte i klassen + ett 

föräldramöte och man jobbar intensivt med att få samhörighet och en trevlig 

stämning mellan barnen. Klassen anordnade dessutom en familjedag söndagen 

25/4 och det blev en jättelyckad dag. 

Föräldraföreningen vill gärna hjälpa till för att motverka problem och se till att det 

finns en samhörighet och kompisanda mellan barnen. FF, föräldrar och personal 

vill att vi alla uppmuntrar våra barn att säga till en vuxen när de ser eller hör något 

som inte känns schysst. Kan man dessutom uppmuntra sina barn att ta kontakt med 

barn de i vanliga fall inte leker med, ökar det gemenskapen och kamratskapet på 

skolan och mellan åldrarna. Det vore även positivt om man i veckobreven även tar 

upp eventuella ”obekväma” eller mindre bra saker som inträffat i skolan, eftersom 

vissa barn inte berättar om det hemma. 

• Internetföreläsning - Ann-Louise Helgesson har lämnat ett förslag om att 

Föräldraföreningarna i Äspered, Dannike, Rångedala och ev Idrottslyftet kanske 

skulle kunna dela på kostnaden för en föreläsning om Internet. Ann-Louise har 

varit i kontakt med en föreläsare från Ätradalens skola, kostnad 12 000. Föräldrar 

behöver uppmärksammas på allt olämpligt som barnen kan stöta på via Internet. 

FF och personal tycker att det är ett bra initiativ och föreslår att en sådan 

föreläsning anordnas till hösten. Ann-Louise kontaktar föreläsaren igen och hör 

om hon kan hålla föreläsningen för barnen i årskurs 4 och uppåt på dagen, och för 

föräldrar på kvällen.  

• Fadderverksamheten – Frågan har uppkommit om denna fortfarande finns kvar. 

Skolan meddelar att den gör det och att alla barn har faddrar över sig. Viss 

samverkan mellan faddrarna förekommer, men inte till så stor utsträckning. 

Önskemål framfördes om att utveckla fadderverksamheten vilket anses bygga 

trygghet och samhörighet mellan årsklasserna. Skolan ställer sig positivt till att 

utveckla fadderverksamheten, och kommer att ta upp detta vid nästa konferens 

och återkomma med förslag. 

 



• Grön flagg - Nya mål för hösten presenterades. De kommer att jobba med skogen; 

allemansrätten, kunskap om skogens djur och växter, skogen förr och nu, lyssna, 

känna, smaka på skogen, skapa. Skolan kommer även att ha idrottspass, 

mattepass, aktivitetsdag, friluftsdagar samt forska om djur, plocka skräp, göra 

musik av skogens material, följa årstiderna. 

• Framtiden - 66 barn till 2010/2011. 2st 1-2-3:or kommer att vara kvar, 1st 4-5-6:a. 

Finns inget hot mot Äsperedsskolan, eftersom det finns så många små barn som 

kommer upp i skolåldern. Separat Bamsegrupp under nästa år, planer för 

framtiden inte klara än. Väldigt stort tryck på dagis/förskola, men alla barn för 

nästa läsår är placerade här. 

7. Övriga frågor: 

• Skolvägen - Anne-Marie har tagit kontakt med gatukontoret och LFK angående 

skolvägen och fått beskedet om att det är kommundelen och våra politiker som vi 

måste driva frågan mot. Ska vi lämna förslag till vägföreningen om att öppna upp 

cykelvägen för bussen? Vägföreningen skulle kunna äska pengar från kommunen 

och från vägverket. Personalen uppmanar föräldrarna att inte backa precis utanför 

skolan, utan istället åka upp till parkeringen vid förskolan och vända. 

• Skolbussar - Sjuhärads buss och Marks limousinservice kommer att ta över 

skolbussarna till hösten. En önskan om avtackning av Ulriks buss framfördes. 

Chatrine Winberg tar hand om detta. 

• Orienteringsundervisning - Ann-Louise meddelar att jobb pågår för att vi ska få en 

skolgårdskarta som ska användas till orientering. Idrottslyftet stöder detta, men det 

är skolans uppgift att se till att barnen får sin undervisning i orientering. FF 

uppmanar Anne-Marie att se till att vi får en sådan karta till skolan.  

8. Aktuella äskningar: 

• Äskning från FF styrelse - Styrelsen skulle vilja gå ut och äta tillsammans 1 gång / 

år? Kostnad ca 300 kr / person. Beviljas av föräldraföreningen. 

• Äskning till NO-material - Elektriska lådan och elektriska experiment summa 

1080,-. Beviljas. Föräldraföreningen vill att detta ska bli en uppmuntran till fortsatt 

utveckling av NO-lektionerna, med experimenterande undervisning. 

• Äskning till korv & bröd för årlig familjedag för 4:an - Beviljas inte för korv & 

bröd. Istället ser FF gärna att skolan och föräldraföreningen tittar igenom böcker 

och annat material som finns tillgängligt inom områden som samarbetsövningar, 

etik & moral. Föräldraföreningen uppmanar aktivt till familjedagar inom klasserna, 

för att förebygga problem. Ett förslag är också att ha detta som en stående punkt på 

föräldramötet.  Klass 4 hade en väldigt givande dag och delar gärna av sig av sina 

erfarenheter.  



• Äskning till 4 picknickfiltar - Beviljas, men FF föreslår att vi köper in 1 filt / 

faddergrupp.  

 

 

 

Mötessekreterare 

Malin Arvidsson 

 

 

 

Justeras     Justeras 

Chatrine Winberg    Linda Björnberg 

 


