Trandaredskolan föräldraförening årsmöte 1/10‐2020

Närvarande: Johan Bohman, Malin Palmé, Reneé Zeybrandt, Jenni Holmberg, Maria Bohman, Malin
Jardle, Sandra Jagersjo, Pernilla Olsson, Kristina Verdier (rektor), Karolina Erixon (lärare åk 1),
Rebecca Braunstein, Helena Ishizaki, Charlotta Andersson, Emma Nyqvist, Amela Keranovid, Jeanette
Alfredsson, Erica Sjöberg, Mattias Bark, Emma Johnsson, Martina Östberg.
1. Mötets öppnande
Ordförande Johan Bohman hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Val av:
Mötesordförande: Johan Bohman
Sekreterare: Jenni Holmberg
Protokolljusterare: Johan Bohman och Renée Zeybrandt
Rösträknare: Malin Palmé
3. Mötet förklarades behörigt utlyst
4. Fastställande av dagordningen
5. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse:
5.1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2019‐04‐01 – 2020‐03‐31, lästes upp av Johan Bohman.
5.2 Revisionsberättelse, lästes upp av Johan Bohman.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
7. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
7.1 Styrelsens förslag till Verksamhetsplan är att hålla 7 möten och att arrangera Vårfest.
Vidare att stödja samma aktiviter som föregående år. Medlemsavgiften kvarstår likt föregående år på
100kr per familj.
7.2 Förslag från medlemmar, det fanns inga ytterligare förslag från medlemmar.
8. Fastställande av föreningens verksamhetsplan
Utifrån verksamhetsplanen fortsätter vi med samma plan.
9. Val av Styrelse
Ordförande på 1 år, Johan Bohman som väljs om.
Ordinarie Ledamöter 2 år: Kenneth Andersson, Jenni Holmberg, Reneé Zeybrandt.
Ordinarie Ledamöter 1 år: Åsa Mossberg, Erica Sjöberg och Elin Birgisson .
10. Val av ledamöter till föreningens valberedning på 1 år

Maria Bohman valdes till valberedning på 1 år.
11. Val av revisor
Inget val av revisor gjordes. Kommande styrelse ser över möjligheten att köpa in denna tjänst.
12. Årsmötet avslutas
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.
13. Övriga frågor
Diskussion kring att medlemsantalet ökat sedan det skapades med möjligheten att swisha samt med
att en qr‐kod skapades verkar ha bidragit till detta. Rektorn skickar ut detta till alla lärare som kan
förmedla vidare till alla föräldrar.
14. Information från rektorn.
*Lexplore lästest pågår och nu har alla barn årskurs 2‐6 har gjort det. Resultaten hittills ser bra ut, vi
ligger något över riksgenomsnittet. Fullständigt resultat ska vara klart den 15/10.
*Matsalen renovering påbörjas v.44 på höstlovet. Den ska rymma 150 platser och det kan bli lite
justeringar gällande lunchtider för alla klasser. Maten, frukost/lunch/mellanmål kommer att
levereras ifrån Björkhöjdskolan, även all disk kommer att köras dit. Det kommer bli papptallrikar
samt plastmuggar istället. Troligtvis kommer inte utbudet vara lika stort som barnen är vana vid men
vi hoppas på att det kommer fungera bra. Arbetet beräknas pågå i ca 6 månader. Det kommer bli
nytt golv, nya stolar, väggar kommer målas, fler toaletter, motgångarna som finns idag försvinner och
blir fast matstation istället, ett diskrum kommer finnas istället för lucka som idag vilket kommer
minska bullret ifrån diskhanteringen. Matlagningsdelen kommer byggas ut ca 10 meter mot
basketplan sidan, idag är det alldeles för trångt för kockarna för den mängd mat de lagar.
* Sjukdoms antalet har minskat igen och är som vanligt. Början på terminen va oroligt pga många
borta pga sjukdom både bland lärare och barn.
* Carolina i klass 1D berättar om vad de gör om dagarna i klasserna. De lär känna varandra, hitta
strukturen om dagarna, går igenom värdegrundsorden, läxor. De försöker skicka ut information 1
gång i veckan för att hålla uppdaterat samt utvecklingssamtalet är igång.
* Fråga lyfts om stökigt runt/utanför omklädningsrummen, rektorn ska ta upp med Sebastian och Per
så de får hålla lite koll.
* frågan om varför antal platser inte utökas i matsalen i samband med ombyggnaden. Då det i
dagsläget är för många barn på skolan, 503 barn, så räknar de med att inom några år med de
nybyggnationer/bygger ut som pågår/ ska börja inom Borås kommun på flera skolor så kommer
antalet barn på Trandaredsskolan att minska. Paviljongerna på skolgården ska tex inte var där.
* Handfaten till toaletten i gympasalen har lyfts igen till vaktmästaren. Han har nu svarat att det ska
åtgärdas under hösten.
* Lamporna på skolgården har bytts ut till lite ljusare lampor, förhoppningen är att det ska lysa upp
mer och minska stöket som varit. Det har dock minskat med sabotage sista månaden.

Övrigt










Mejl från förälder angående hastigheten på Söderkullagatan samt Trandaredsgatan. Det går
väldigt fort där trots de åtgärder som finns. Kontakt ska tas med kommunen för att se om det
kan därtill att bli 30 väg istället.
Julfesten 2020 kommer dessvärre att ställas in i år under rådande omständigheter med
pandemin covid‐19. Vi känner att det inte kommer fungera med dels avstånd till varandra
och dels max antalet.
Då vårfesten ställdes in som är ett bra tillskott till föreningens ekonomi så är vi ytterst glada
att så många har betalat in i år hittills till föräldrarföreningen. Förra året var det 26% totalt, i
år och vi är bara i oktober har 40% betalat in. Detta är jätte kul och vi kan därmed öka också
bidrag till barnen och kommer ge både elevrådet samt miljörådet ett bidrag till att köpa in
redskap och fräscha upp skolgården med. Den medlemsavgift som varje familj betalar in på
100kr/familj går tillbaka till barnen i form av redskap/bollar, skolkatalogen samt små
byteskort får alla barn, resa till alla 3or (forntidsbyn) samt även till alla 6or får ett bidrag till
klassresan, bara för att nämna en del.
Swisch nummer är 123 026 87 14, mörk betalning med barnets namn samt klass. Har man
fler barn på skolan är det endast 100kr per familj, skriv då alla barnens namn samt klass i
meddelandet.
Det kommer ses över om förra årets 3or som inte kunde åka till forntidsbyn ska kunna åka
iväg på något till våren istället.

Nästa möte är 5 november i skolans matsal!

