Protokoll 10/9 - 2015
Närvarande: Liselotte, Jon Ohlsson, Christian Svensson, Laila Dånge, Linda Gustafsson, Henrik Karlsson,
Inger Friman Olofsson, Annika Arvidsson, Linnea Nylander.
1) Mötets öppnas av ordf.
2) Till dagens möte valdes sittande ordf och sekreterare. Justerare Linnea Nylander.
3) Kallelsen blev godkänd.
4) Dagordningen blev godkänd.
5) Ingen anmälan.
6) Jon läser från det förra protokollet.
7) Om synpunkter finns så ska de mailas till Laila Dånge eller Inger Friman Olofsson.
8) Inger rapporterar.
Det är många barn på kö in till förskolan. Till jul verka förskolan vara full. Börja kolla på andra alternativ
och lokaler för att kunna ta hand om alla barn. Öppna förskolan är tisdagar mellan 10-11 inne på
förskolan, pedagogerna är ute under tiden med de barn som redan går på förskolan. Det ska bli ett
föräldramöte någon gång i oktober, datum ej satt än.
9) Dom sittande på mötena ifrån skolan ska ej vara en och samma person, utan lärarna har ett rullande
schema på vem som ska vara med från skolan på föräldrastyrelsens möten. Barnen har önskemål om
någon form av hinderbarna och har lyft frågan till föräldrastyrelsen. Barnen skulle också vilja ha en
vattenpost på skolsidan mot förskolan. Christian Svensson ska prata med Christian Lindström.
10)Ingen närvarande.
11) Skolfotografering 2/10. Det blir ev renovering utav klassrum nästa år. Skolsköterskans rum ska
renoveras i höst. Likabehandlingsplanen ska vara klar och inskickad 15/10. Det har byggts en så kallad
pall vid matbespisningen på Allegården, pga att dom mindre barnen inte når att ta mat själva ,barn och
personal är nöjda utav resultatet.
12) Allt är i sin ordning. Inget annat att rapportera.
13) Två nya ledare Vilma och Elin. Fritidsgården är öppen tisdagar mellan 18 00-20 30. (F-klass 18 00-19
30). Övriga till 20.30. Information om aktiviteter sätts upp på anslagstavlan vid affären, på facebook
gruppen LÅNGASJÖ och ev i träskoposten. Var har skylten där det står fritidsgård tagit vägen? Christian
kollar upp det till nästa möte. Det ska även föras statistik på hur många som är på fritidsgården.
14) Mån 12/10 18.00 Tis 10/11 18.00 Ons 16/12 18.00 (ev julbord)
15) Jon ska skriva ut blanketter i november någon gång och val blir troligtvis januari 2016.

16) Fungerar ventilationen i gympasalen som den ska och vad har hänt med näten till fotbollsmålen som
står ute? Christian kontaktar Hagström.
17) Jon förklara mötet avslutat.

