Protokoll för Långasjö skolas föräldrastyrelse den 1:e december 2016
Plats: Skolans personalrum Tid: 18:00
Närvarande: Laila Dånge, Johanna Karlsson, Tobias Elofsson, Mattias Alm-Nielsen, Linda
Ursjö, Karin Brodin, Ingela Moberg, Joakim Axelsson och Annefrid Gustavsson
§1 Mötet öppnas.
§2 Till ordförande valdes Johanna Karlsson och till sekreterare valdes Mattias Alm-Nielsen.
Justerare Linda Ursjö och Johanna Karlsson.
§3 Dagordningen godkändes, med justeringen att §8 flyttas till §6 av tidstekniska skäl.
§4 Kallelsen godkändes.
§5 Genomgång av föregående protokoll.
§6 Rapport om fritidsgården.
Joakim och Linda U har tittat på hembygdsgården som ett alternativ till lokal. Den saknar
dock värme och vatten. Lokalen i källaren har frågetecken kring toaletten och det finns i
dagsläget inget pentry el.motsv.
Långasjö GOIF har tackat/sagt nej till att ansvara för löneutbetalningen till de som arbetar på
fritidsgården. Linda U ska undersöka möjligheten att Långasjö GOIF gör färre utbetalningar
för att på så sätt ändå kunna fortsätta med dessa.
Vad gäller ledarfrågan är det fortfarande osäkert, men Joakim undersöker möjligheten om
gymnasieelever från Långasjö tillsammans med någon äldre vuxen/förälder är intresserade
av att jobba där. Samt att Joakim ska undersöka möjligheten om Tekniska Förvaltningen kan
installera ett pentry.
Förslag gällande vilka tider och åldrar som gäller är följande. Öppet 2ggr/vecka á 3 timmar
fördelat på 1 dag var för mellanstadiet och högstadiet.
§7 Rapport från förskolan.
Beträffande hjälm på barnen så ansvarar föräldrarna själva för vilka som ska ha hjälm på sig
och ser till att dessa finns till respektive barn.
Information om ny personal till Lilla Skatan och personalförändringar på Stora Skatan
Skatan kommer att ha Luciatåg den 13/12 kl 16.00
Man har funderingar kring den pedagogiska strukturen, genom att dela in barnen i mindre
grupper baserat på deras ålder.

Det kommer att vara överinskrivningar på båda avdelningarna i Långasjö under våren
Johanna lyfter frågan om flaggstången och statusen på befintlig vimpel som tidigare köpts in.
Annefrid ska kontrollera detta.
Annefrid redogör för vilka inköp som är gjorda och vilka som kommer. Cyklar är inköpta till
Skatan och det ska köpas in cyklar till lilla Skatan.
Laila informerar om att det är motortrafik förbjuden vid Skatans entré fram till 17.30, vilket
inte respekteras vid hämtning och lämning.
§8 Rapport från skolan.
Fas 1 av renoveringen är klar enligt tidsplanen och kommande renovering fortsätter enligt
tidigare planering.
9/12 har skolan fest med Nobeltema i Sockenstugan.
För klass F-3 är det Lucia den 14/12 kl 18.00
§9 Rapport från fritids.
Fritids kommer att köpa in inlines och hjälmar före nyår.
§10 Rapport från rektorn.
Det är klart med en ny lärare till F-1
Budgeten för kommande år är ej klar.
Ingela har påtalat för idrottsläraren, att det finns ett angeläget behov av att inventera
materialet och sammanställa eventuella inköp till idrottshallen.
Laila återkommer med information om vem som har/ska ha ansvaret för utrustningen.
§11 Rapport från kassören.
Genomgång av Föräldrastyrelsen samt fritidsgårdens tillgångar
§12 Övriga frågor.
Styrelsen fattar beslut om att köpa in vimplar till flaggstängerna.
Följande möten bestäms till 12/1 18.00 och 16/2 18.00
§13 Mötet avslutas.
__________________________________________________________________________
Johanna Karlsson , ordförande
Linda Ursjö, justerare

