Föräldrastyrelse-möte 26/5- 2015
Närvarande: Jon Ohlsson, Pia Gustafsson, Ingela Moberg, Annica Arvidsson, Lailia Dånge,
Linda Gustafsson.
1) Jon öppnar mötet.
2) Styrelsen valde sittande som ordförande, sekreterare för dagens möte. Justerare blev Annica.
3)Kallelsen kom ut i god tid.
4) dagordningen godkändes.
5) Ingela har en frågan, tar det under övriga frågor.
6) Jon har kollat upp att man måste vara fler än hälften av ledamöterna för att kunna fatta några beslut.
7) Styrelsen godkände verksamhetsberättelsen för 2014
8) Pia informera ang vattenvägen (kostverket). Görel Abrahamsson var & kollade på det. Anna-Linda
Gabriel var ej närvarande, personalen gick igenom med Görel vad som behövdes åtgärdas & detta har
skickats till tekniska. Personalen hade önskemål att ett staket ska komma upp runt det ang säkerheten
för dom mindre barnen, det var även vassa kanter, silen var det stopp i & rann över, att återgärda
stenarna runt om konstverket och fylla ut med någon mjukare sand.
Femåringarna från Skatans förskola ska åka till emmaboda den 10/6 och medverka på en utställning som
rör alla femåringar i kommunen. Utställningen handlar om dom olika matrialen dom har jobbat med
under våren, femåringarna på Skatan har gjutit en riddarborg i betong med hjälp av ateljé- pedagogen
Gabriella. Femåringarna har även hjälpt till att måla och utsmycka riddarborgen.
9) Ingen närvarande från fritids.
10) Ingela informera att dom har beställt nya leksaker till skolan. Racket, pingisrack, stort bollpaket,
bandymål, nya sandlådesaker mm.
Resan till Vattenpalatset i Tingsryd blev lyckat och både personal och elever hade haft en rolig dag.
Skolan har även en fråga till föräldrastyrelsen. Om vi kunde anordna fikat på skolavslutningen till dem
som av någon anledning har glömt fikakorgen hemma. Annika tar på sig att beställa kaffe och någon
form av kaka samt saft. Personalen från skolan hjälps åt att servera fikat.
3-6klassen ska ha friidrotts dag och dom yngre eleverna kommer och tittar, detta sker nere på
idrottsplatsen.
4/6 åker hela skolan till Växjö på en bussresa med Elisabeth Paulsson sällskapet för att åka och titta på
gobilängen kvinnans årstider.

11) Laila informera att den stora renoveringen inte blir av, Det som blir renoverat är nya dörrar i
korridoren och vissa fönster blir bytta.
Schemaläggningen är i fullgång, inte klart med resurs tjänsten i förskoleklassen än. Det har även
genom förts ett föräldramöte med bra uppslutning.
12) Ingen närvarande
13) Annika har inget nytt från fritidsgården att rapportera.
14) Fritids ska till 4H gården i Kalmar den 17/6 och skulle vilja ha ett bidrag från föräldrastyrelsen till
bussen. Föräldrastyrelsen går in med ett bidrag på 2 000kr.
15) Alla ledarmöten ska ha ett förslag till föreläsare med sig på mötet i augusti. Föreläsning planerat till
vårterminen 2016.
16) Jon maila Henrik och Christian för att se vem som låser upp och ser till att det blir städat i
gympasalen efter loppisen.
17) Lägga energin på att får in informationen på edwise istället.
18)Ingela har kollat upp vad en innebandy rink för utomhusbruk skulle kostar. Runt 68 000kr från
företaget Swerink sport rinksystem. Föräldrastyrelsen ska skriva en förfrågan till sparbanks stiftelse ifall
dom vill gå in med någon sponsring, Jon ska kolla ifall det finns någon/några andra som vill vara med och
sponsra.
19) Ordförande avslutar mötet.
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