
 
Styrelsemöte Elunds föräldraförening 191014 

 
1. Mötet öppnas, sekreterare och justerare väljs 	
Ordförande, Sara Nylén, öppnar mötet och sekreterare, Hanna Thunberg, samt justerare, Malin 
Svakko väljs. 
 
2. Presentation av närvarande 
Från styrelsen; Therese Jakobsson, Malin Svakko, Hanna Thunberg, Sara Nylén, Katarina Kostic, 
Kaisa Rytty Sylvén.  
 
Från skolan; Annelie Holmroos rektor,  Maria Larsson lärare f-klass, Magdalena Bolmhagen 
lärare f-klass, Sanja Hulth fritids åk 2-3.  
 
3. Rektor informerar 
- Det är lugnt och tryggt på skolan.  
- Skolbiblioteket har blivit mycket uppskattat på skolan och till stor hjälp, en artikel har skrivits i 
Skolvärlden. 
- Modulen till F-klass på plats, gott om utrymme med grupprum mm och de som håller till i 
modulen är mycket nöjda. 
- Skolan kommer inte att få den konstgräsplan som tidigare var på Krillan, detta pga giftutsläpp 
från konstgräset. Att förbättra skolgården är något som skolan får bekosta själva och 
investeringarna går just nu till klassrumsmiljöerna. 
- Skolan har en rastverksamhetsansvarig. Det är viktigt att barnen får röra på sig nu när 
skolgården är trång och som förslag ges till skolan att de äldre barnen kan få gå till fotbollsplanen 
på Hökvägen under vissa raster.  
- Fritids. F-klasserna har sitt fritids i modulen. Ettorna är kvar inne på skolan och åk 2-3 
samarbetar i Paviljongen. 
- Basketkorg efterfrågas fortfarande. En mindre baskeplan kan göras bakom modulen. I övrigt 
önskas bollar av olika slag.  
- Skolinspektionens besök gav en del nerslag, vilket skolan tagit till sig och arbetar med på 
samtliga punkter. Skolan har bland annat åtgärdat timplanen, de genomför kompetensutveckling 
kring betyg och bedömning och de arbetar för att säkerställa tryggheten vid förflyttningar, rektor 
menar att det alltid är vuxen med vid förflyttningar till idrotten och i omklädningsrum. 
  
4. Genomgång av tidigare protokoll 
Vi går igenom tidigare protokoll från senaste styrelsemöte 190311 
 
5. Ekonomi 
- Vi kommer i dagsläget inte att investera i en basketkorg till skolan. 
- Vi väljer att inte göra några investeringar under ht -19. Vi lyfter bollfrågan igen till våren.  
- Vi ansöker om pengar från Samfonden för att kunna bjuda på fika till Lucia.  
- Föreningen har fått Swish 123 295 59 20 
 
 
 



6. Digitalisering av föreningens dokument 
- Vi har skapat en mailadress till föreningen, elundsff@gmail.com     
- Till mailadressen kommer våra medlemmar att kunna skicka tankar och ideér. 
- På driven som är kopplad till gmailadressen, kommer vi att kunna spara alla dokument.  
- Hanna Thunberg och Sara Nylén kommer att ansvara för att kolla mailen med jämna 
mellanrum.  
 
7. Regler kring hallhyra via förening 
- Vi kommer att formulera ett förslag för hur medlemmar i föreningen kan boka gympasalen till 
klassaktivteter till ett rabatterat pris. 
 
8. Information till våra medlemmar 
- Vi kommer att ta bort medlemsregistret som man kan registrera sig på via Elundskolans 
hemsida. Vi informerar via hemsidan och Facebook istället. 
- Information från föräldraföreningen kommer att skickas via mail till vårdnadshavare och 
förslagsvis sättas upp i tamburerna, samt läggas ut på Facebook.  
- Vi diskuterar hur vi kan förändra informationen på hemsidan.  	
 
 
9. Kommande möte 
Förslag på nästa möte måndag 191118 17.30 
 
 
10. Övrigt 
Till nästa möte bör styrelsen ha en del formulerade frågor till skolpersonalen, från både oss och 
från föräldrar.  
 
 
11. Ordförande avslutar mötet 
 
 
Sekreterare   Justerare 
 
 
 
Hanna Thunberg  Malin Svakko 
 
	


