
 
Styrelsemöte Elunds föräldraförening 210128 

 
1. Mötet öppnas, sekreterare och justerare väljs  
Ordförande, Sara Nylén öppnar mötet och sekreterare och justerar väljs 
 
2. Presentation av närvarande 
Ingen från skolan deltar, därav krävs ingen närmare presentation. 
 
Närvarande: Therese Jakobsson, Sofia Hassona Orr, Kaisa Rytty Sylvén, Malin Svakko, Sara 
Nylén, Hanna Thunberg, Katarina Kostic 
 

3. Kommunikation med skolan 
Vi har haft kontakt med rektor via mail och skolan har ställt frågan kring huruvida vi kan tänka 
oss att köpa åkmadrasser till rastverksamheten och sponsra med bröd till tillverkning av  
minisemlor.  
 
Vi kommer att föreslå ett möte med skolan, där kanske några av oss kanske kan träffa rektor och 
ev. någon enstaka från personalen. 
 
Vi kommer att ställa frågan till skolan om de har någon policy för hur klasslärarna ska skicka 
veckobrev/månadsbrev då vi upplever att det är väldigt olika beroende på vilken klass och 
årskurs barnen går i. Vissa får mycket knapphändig information till att det är så mycket 
information att det blir svårt för föräldrar att sortera. Vi efterfrågar inte att lärarna ska lägga mer 
tid på information, vi är heller inte ute efter öka deras arbetsbelastning.  
 
4. Frågor från medlemmar till skolan  
Inga frågor från medlemmar har inkommit. 
 
5. Genomgång av tidigare protokoll 
Vi går igenom tidigare protokoll. 
 
6. Ekonomi och inköp 
Vi har beslutat att inte sponsra med bröd till semlorna. Vi beslutar istället att bjuda på glass till 
skolavslutningen eller Elundsdagen om den blir av. 
 
Vi beslutar att köpa in åkmadrasser till ett värde av 2000 kr.  
 
Vi beslutar att köpa in mjuktennis-set till skolan till våren. Vi ställer också frågan redan nu om de 
är i behov av något annat till våren.  
 
Vi ser gärna att de pengar föräldraföreningen samlat in går till viktiga saker och kommer därför 
fråga skolan om de har något större övergripande projekt i tankarna och om de har någon extern 
föreläsare på gång, om vi tycker att projektet verkar intressant kommer vi att diskutera huruvida 
vi kan bidra på något sätt. Vi skulle gärna se att skolan tar in en föreläsare som t ex Maria Dufva 



som utbildar om faror och risker på nätet.   
 
 
 
7. Medlemsinformation 
Vi marknadsför oss med en ny affisch som vi ber skolan att skicka med i nästa veckobrev. Vi har 
också gjort en affisch där vi söker nya medlemmar till styrelsen. 
 
8. Kommande möte 
 
9. Övrigt 
 
10. Ordförande avslutar mötet 
 
 
Sekreterare   Justerare 
 
 
Hanna Thunberg                   Therese Jakobsson 
 


