Mötesprotokoll Trandaredskolans föräldraförening 2022‐04‐07
Närvarande: Johan Bohman (styrelse), Kenneth Andersson (styrelse), Renée Zeybrandt
(styrelse), Erica Sjöberg (styrelse), Elin Birgisson (styrelse), Kristina Verdier (rektor), Amanda
Bjurén, Birgitta Ericsson, Erika Ulvstranden, Johanna Drugge, Karolina, Rebecca Braunstein,
Seada Mujcinagic.

1. Mötets öppnande
Ordförande Johan Bohman hälsade alla välkomna och förklarade det digitala mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes av mötesdeltagarna.
3. Val av sekreterare och justerare
Kenneth Andersson valdes till sekreterare. Erica Sjöberg och Elin Birgisson till justerare.
4. Genomgång av föregående protokoll
Johan gick igenom föregående protokoll, se föräldraföreningens hemsida för detta protokoll.
5. Information från rektorn
Kristina berättade att hon varit på Rektorsdagar i Göteborg (första fysiskaträffen på länge)
och det höll på fram långt fram på eftermiddagen idag.
Lilla Aktuellt har varit och hälsat på i skolan och träffat klass 5A. Dom har pratat om Trygghet
och Studiero och filmat om hur man jobbar med detta på skolan! Detta kommer att visas på
TV fredagen den 22 April.
Det börjar ny personal på Trandaredskolan om några månader.
Det blir en ny lärare till 5a och hon heter Ann‐Marie Antonsson kommer senast från
Asklandaskolan (tidigare även Sparsörsskolan). Hon börjar till hösten och blir då också 1:a
lärare i Engelska på Trandaredskolan.
Även på Fristidshemmet blir det ny personal, August Eliasson börjar på Solvagnen i Augusti.
I år är Sommarjouren på vår skola, poolen är under veckorna 28‐31. Då kommer det barn
från Daltorpsskolan, Svedjeskolan och Kristinebergsskolan.
Det är Påsklov i ankommande och Fritids är har roliga aktiviteter hela veckan, bl.a. en lekdag
med innebandyturnering kommande onsdag. Det finns även andra aktiviteter för de som
inte gillar innebandy!
IF Elfsborg har kontaktat skolan för att samarbeta med skolan om värdegrundsarbetet! Detta
samarbete skall göra ihop med 5:e klassarna. Det har varit en del problem med
fotbollsplanen i den årskursen och på grund av det har det blivit stränga regler. Elfsborg tar
med sig A‐lagsspelare för att prata om hur man är en bra kompis och kanske spelar de boll
ihop med barnen också!

Kristina berättar också att det skall byggas ytterligare en skola i vårt upptagningsområde på
Trandared. Detta är projektoreat till 2026 och placeringen är planerad att bli vid Hulta Ängar.
6. Övriga frågor
Rektorn fick en fråga om man kan koppla in barnens schema i Unikum, men det är inte klart
ännu. Uppfattningen i stort är att Unikum fungerar bättre än tidigare system men man får
dock mycket notiser. Skolan känner att man lättare får ut informationen till föräldrarna och
att många fler också tar del av den.
Även fritids har ett nytt system är också. I detta checkar man in barnen när man kommer och
och ut dem när de går hem. Det underlättar för att veta när och var vilka barn är på plats
enligt Kristina.
Det blir en ”klassisk” skolavslutning i år med alla barn och föräldrar på skolgården. 6:orna
brukar få en ros av förskolebarnen och så blir det i år igen. Föräldrarföreningen ger en bok
till barnen som slutar på skolan.
Föräldrarföreningens årsmötet kommer att vara i matsalen den 5 maj. Kl. 19.00 (styrelsen
träffas 18.15)
Vårfesten är på gång, och den kommer att vara den 19 maj. Vill man skänka priser till
lotterierna så går det att lämna in i lärarrummet fram till fredagen den 13 maj!
Vi tänker att klasserna ställer upp och sköter följande:
Förskoleklasserna (4 stycken) ‐lotterier.
1A+1B
Clownen & burkar
1C
Lotteri
2A
Lotteri
2B
Chokladhjulet
2C
Lotteri
3A+3B+3C Fika
4A
Sockervadd
4B
Lotteri
5A+5B
Korv med bröd
Se också bilagd information om Vårfesten för alla tider mm!
Föräldrarföreningen träffas veckan innan Vårfesten den 16:e kl. 18.00 för att förbereda och
dela uppgifterna för det som behöver förberedas!
Det kommer också vara uppträdande men var kommer scenen att vara? Detta är inte klart
ännu, men ev. finns en lastbil att låna och då kan uppträdandena vara på flaket. Johan fixar
ljudanläggning.
Johan fixar kuponger och säljer detta till barnen och föräldrarna och dessa kuponger kan
användas i de olika stånden!

Alla pengar som kommer in går till föräldrarföreningens arbete på skolan.

Swischnummer till Föräldraföreningen 123 026 87 14. 100:‐/familj (ange barnens namn och
klass) eller bankgiro 5137‐5087. Nu även med QR, se anslag på skolan och mejl från lärarna.
Föräldraföreningen står för Skolkatalog med bytesbilder, Forntidsbyn för Åk 3, Lekredskap till
klasserna.
7. Mötet avslutas
Ordförande Johan Bohman tackade samtliga närvarande vid möte med Trandaredskolans
föräldraförening och förklarade därmed mötet avslutat.
Nästa möte: Torsdagen den 5 Maj kl 19:00. Digitalt via Teams och i matsalen.
Mötesinbjudan sker via mejlutskick. Vill du medverka? Lämna ditt intresse på
www.trandaredskolan.se/kontakt. Läs mer om oss på www.trandaredskolan.se
Alla är välkomna!
Justerat i efterhand av Erica Sjöberg och Elin Birgisson

