Brålanda skolas Föräldraförening, BSFF

.

Protokoll styrelsemöte 160913
Närvarande: Maria Kjörk, Linda Karlsson, Maria Stenmark,
Sandra Olsson, Susanne Broberg
Frånvarande: Agneta Larsson, John Berg, Ulrika Agnesson, Malin
Wikström
§1

Mötet öppnas

§2

Dagordning godkänns

§3

Sandra Olsson väljs till justerare

§4

Föregående styrelsemötesprotokoll godkänns

§5

Verksamhet skolan
Rektor närvarande inte vid mötet, BSFF önskar svar på följande
frågor.
- Incidentrapportering och kränkningsärenden, hur ser statistiken
ut? hur många gick till huvudman? hur har det följts upp?
- Hur går uppföljningen på värdegrundsarbete, språkbruk, vilka
förbättringar kan man se sedan föregående möte?
- På förra mötet nämndes en föreläsning om skärm- och
dataspelsmissbruk, när är den?
- BSFF framför önskemål att föräldrar och elever vid skolstart får
övergripande information om läsåret och organisationen från
rektor samt specifik info för klassen. Informationen har inte
varit likvärdig i de olika klasserna. Önskvärt hade varit att rektor
lagt ut info i rektorsrummet på VÄL.
- Årsmötet är 11 oktober kl. 18:30 i övre matsalen, bokar du den åt
oss?
- Hur går det med VÄL appen?
- BSFF önskar få förslag på mötestider under hösten då rektor kan
närvara.

§6

Skrivelser.
IN : Inga skrivelser
UT: Inga skrivelser

§7

Information från kassör Agneta Larsson
- Tillgångar bank: handkassa 1157 kr, bank 12083,11 kr
- Inga inkomna räkningar: Inga

§8

Verksamhet BSFF
Inga rapport från kommittéer:

§9

Övriga frågor
- Under kommande läsår ska vi utvärdera vilken form för samverkan
mellan skola och föräldrar som passar föreningens mål bäst,
föräldraråd kontra föräldraförening.
- BSFF styrelsemedlemmar läser igenom mål- och handlingsplan och
skickar förslag på förändringar till Maria K.
- Årsmöte: Utskick av kallelse senast 26/9 till VÄL, hemsidan och
som evenemang på facebook, kallelse sätts även upp på
anslagstavlor i skolan och i samhället. Susanne skickar ut inbjudan.
Sandra ordnar fika. Agneta ansvarar för sammanställning av
kassaredogörelse som hon snarast lämnar till revisorerna. Linda
och Maria S skriver verksamhetsberättelse och skickas till
Susanne senast 23/9, Maria K reviderar mål- och handlingsplan.
- Styrelsemedlemmar meddelar Susanne via messenger vilka nya
klassföräldrar och mejladress som blir valda 26 september.
- Susanne tar in gamla 6:ans klasspärm, uppdaterar denna och
lämnar den sedan vidare till Maria S som lämnar den till nyvalda
klassföräldrar i förskoleklass vid föräldramötet och informerar
om BSFF.
- Konstituerande möte 11/10 direkt efter årsmötet.
- Agneta får i uppdrag att se om BSFF kan skaffa Swishnummer
- Maria K, reviderar medlemsbrevet inför konstituerande möte.
- Maria K pratar med lärare i klass 1 om pengar till leksaker.
- Linda mejlar Maritha och Therese om reflexvästar.

§ 10

Beslutsärende:

§ 11

Nästa möte:
Årsmöte 11 oktober

§ 12

Mötet avslutas
Vid protokollet Maria Stenmark, sekreterare BSFF

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

---------------------------------Protokolljusterare Sandra Olsson

Bilaga:
Rektorns svar, §5
Rektor Kerstin Boman fick protokollet mejlat till sig 160926 och
returnerade mejlsvar 160928 på BSFF´s frågor i §5.
Svar från rektor:
”Här kommer svar på frågorna.
1.Vi har haft 23 Incidentrapporter under 2016. Alla går till
huvudman. Följs upp i LSG.
2.Värdegrundsarbetet fortgår i klasserna. Trivselledarna är i gång
nu. Personalen har arbetat med likabehandlingsplanen.
3.Föreläsningen ligger på VÄL.
4. Jag hade lagt ut information om organisation 20/8- 19/9 nu ligger
den ute igen.
5. Matsal bokad
6. Väl app är på gång har jag hört men har inget datum.
7. Jag kan komma kl. 18-19 den 25/10 Pratade med Linda om det.”

