Brålanda skolas Föräldraförening, BSFF.

Protokoll 160412
Närvarande: Malin Wikström, Maria Kjörk, Agneta Larsson, Linda
Karlsson, Maria Stenmark
Frånvarande: John Berg, Sandra Olsson, Susanne Broberg, Kerstin
Boman
§1

Mötet öppnas

§2

Dagordning godkänns

§3

Malin Wikström väljs till justerare

§4

Föregående styrelsemötesprotokoll godkänns

§5

Verksamhet skolan
a) Rektor
 Språkbruk: Skolan kommer att göra en policy om språkbruket
 Organisationen: Inte klart, mer info under mötet i maj. 2
lärartjänster och 2 fritidstjänster ligger ute.
 Miljö skolmatsalen. Kerstin har bett skolmatspersonalen att
notera för incidentrapportering när maten inte räcker till alla
elever. Personal i nedre matsalen har meddelat att trivseln
upplevs vara bra. Kerstin vill bjuda in personer från
centralköket inför nästa bästa möte för att berätta om
kosten.
 Nästa läsår startas upp med ett möte med allmän information
från skolan, tillfälle för BSFF att vara med.
 Kommande informationskväll till föräldrar respektive elever av
två personer från Syrien om deras flykt till Sverige.
b) Elevrådsmöte – elevrådsprotokoll: Klasserna har diskuterat
språkbruket och kommit med förslag på hur de ska minska
svordomarna.
c) Trygg skolmiljö: Startar under våren

§6

Skrivelser.
IN :
 Micke från Sörgården, informerar om deras arbete.
UT: Faktura för föreläsning 2015

§7

Information från kassör Agnetha Larsson
- Tillgångar bank: Konto 9860,11, Handkassa 1257 kr,
förhållandevis få inbetalda medlemsavgifter.
- Beslut av inkomna räkningar: Kopieringsavgift 277 kr

§8

Verksamhet BSFF
Rapport från kommittéer:
- Facebook / PR: Nattvandringsgrupp finns på facebook
- Bevakning lokal skolutveckling: Ingen ny info
- Nattvandring: Startade i april och pågår.

§9

Övriga frågor
 Nästa möte- BSFF lyfter frågan till rektor om hur
kränkningsärenden hanteras.
 Information om skolmaten: Skjuts upp till nästa möte
 Bjuda in valberedningen: Malin skickar ett meddelande till Anna
Antonsson och Ann-Sofi Rosén inför nästa möte.
 Ansökan Dalslandsresa: Agneta pratar med lärarna i klass 3

§ 10

Beslutsärende: BSFF ställer sig positiva till skolans informationskväll
av de två Syriers berättelse.
Årshjulet: Skriva in påminnelse om medlemsavgift.

§ 11

Nästa möte:
24 maj, valberedningen bjuds in, Agneta tar med kaffe.

§ 12

Mötet avslutas

Vid protokollet Maria Stenmark, sekreterare BSFF

------------------------------Ordförande Linda Karlsson

---------------------------------Protokoll justerare Malin Wikström

