Protokoll från styrelsemöte den 2016-04-21
Rapport från skolan:

•
•
•

Denna gång ingen representant från skolan då vi inte bjudit in dem. Detta pga kort-varsel-möte
innan föräldrafesten.
Skolan och Fritids hälsar att alla föräldrar välkomnas att hör av sig direkt till skolan/fritids om det är
något de funderar över, eller om något barn verkar må dåligt på något sätt.
De har börjat med möten alla i personalen, vilket de upplever som jättebra när de lyckas få till det.

Aktiviteter för barnen/föräldrarna/pedagogerna – Våren

•
•
•
•

Föräldrafest – 22/4 på Saltsjö-Pir. 40 föräldrar kommer.
Vårutflykten – personalen ansvarar för planering, föräldraföreningen sponsrar med pengar (och
mankraft om det behövs).
Avslutnings - barbeque 10/6 planeras på nästa möte.
Treornas middag – Lillemor Snällfot mfl har tagit tag i det och vi har skickat info om hur det lagts
upp tidigare som hjälp. Styrelsen sätter av pengar till detta. Om någon i styrelsen har barn i trean så
brukar den personen hjälpa till och rådda annars får föräldrar till treor göra detta. Middagen brukar
vara på Grunewaldsvillan med catering. Föräldrar betalar för sina kuvert. Pedagoger och barn blir
bjudna.

Ekonomi

•

Vi har fått färre inbetalningar av medlemsavgift i år jämfört med tidigare år.

Stipendier

•
•
•

Det söktes stipendier för luppar/webbägg till fyren i höstas – hur är status undrar pedagoger,
bordläggs till nästa möte, inget svar än.
Vi har sökt för böcker men ej fått svar än.
Vi har sökt material till gårdsmaterial såsom racketar och annat, inget svar där än.

Övriga punkter:
•

•

Det finns nu en möjlighet att få Fas 3-arbetskraft gratis till skolor från arbetsförmedlingen. Malin Du Rietz
som arbetar på arb.förm. har kontaktat rektorn på Igelboda om detta men ej fått svar. Neglinges rektor har
svarat och tackat ja till fler.
Gården: Mimmi har pratat med rektor om gården och har som förslag att sätta häck mot stora vägen.

Nästa styrelsemöte: 26/5 18:00
Hälsningar,
Styrelsen genom sekreterare Lovisa Dybeck

