Trandaredskolan föräldraförening årsmöte 5/5‐2022
Närvarande: Johan Bohman, Kenneth Andersson, Reneé Zeybrandt, , Elin Birgisson, Amanda
Bjurén, Jeanette Alfredsson, Erica Sjöberg, Rebecca Braunstein, Amanda Karlsson, Pontus
Svärd, Martina Österberg, Josefin Sjöblom, Matilda Malmberg, Lena Glansberg, Amela
Keranovió, Lisa Hult, Lena Lai, Seada Mujcinagic, Emma Johansson, Pernilla Olsson Hannes
Eriksson, Henrik Toss och rektor Kristina Verdier.
1. Mötets öppnande
Ordförande Johan Bohman hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Val av:
Mötesordförande: Johan Bohman.
Sekreterare: Elin Birgisson
Protokolljusterare: Amanda Bjurén, Reneé Zeybrandt. Rösträknare: Erica Sjöberg
3. Mötet förklarades behörigt utlyst
4. Fastställande av dagordningen
5. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse:
5.1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2021‐04‐01 – 2022‐03‐31, 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 6-7 möten och att arrangera
Vårfest 19 maj. Vidare att stödja samma aktiviteter som föregående år.
Medlemsavgiften kvarstår likt föregående år 100kr/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

Omval ordförande på 1 år, Johan Bohman.
Omval ordinarie ledarmöter, 2 år: Kenneth Andersson, Reneé Zeybrandt, Elin Birgisson.
Nyval ordinarie ledarmöter, 1 år: Amanda Bjurén, Johanna Drugge, Jeanette Alfredsson.
10. Val av ledamöter till föreningens valberedning på 1 år
Seada Mujcinagic valdes till valberedning på 1 år.
11. Val av kassör
Reneé Zeybrandt valdes om till föreningens kassör
12. Val av revisor
Jenni Holmberg valdes om till föreningens revisor
13. Årsmötet avslutas
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.
14. Övriga frågor
Information från rektorn:
•
•
•
•
•
•
•

Skolans femteklassare var medverkande i en sändning från lilla aktuellt 29 april 2022.
Reportaget berörde studiero. Elevernas medverkan till bättre studiero och deras
perspektiv lyftes.
Nattkorpen av Johan Rundberg (Augustpriset 2021) har valts ut av biblioteket som
avslutningsgåva till sexorna.
Onsdag 8 juni hålls den traditionella fotbollsmatchen mellan lärarna och eleverna.
Trandaredskolans Talangjakt hålls den 18 maj. År 4 håller i arrangemanget och de
barn som vill får sedan även visa upp sig på vårfesten.
Fritidshemmetsdag infaller tisdag 10 maj med ett vårrus på en slinga runt skolan.
Mellanmål sker utomhus med hamburgare.
Friluftsdagar för år 3-4 , 31 maj. År 5-6, 1 juni och år 2, 2 juni. Olika aktiviteter
kommer att hållas inkl. första hjälpen.
En inspektion av arbetsmiljöverket har skett på skolan gällande hot och våld mellan
elever samt mellan lärare och elever. Rutiner och åtgärder gicks igenom och
godkändes. Kristina erbjuder att vid tillfälle under hösten att presentera i
föräldraföreningen vilka rutiner skolan har och hur man åldersanpassar åtgärderna.

Frågor till rektorn:

Fråga: Kommer treornas klasser att förändras inför år 4.
Svar: Nuvarande treor kommer att fortsätta i sina respektive klasser.

Fråga: Kommer Trandaredsskolan att ta emot barn ifrån Ukraina?
Svar: Det är känt att färre barn än förväntat har ankommit till Borås och inga barn går på
Trandaredsskolan. Det finns ingen kännedom om att någon ska börja.
Fråga: Kan klasserna börja ha fysiska föräldramöten under hösten?
Svar: Ja, det kommer att bli fysiska möten. Blivande förskolebarn kommer fortsätta att ha ett
enskilt möte med sin klasslärare under maj/juni. Detta för att man upplevt en större trygghet
hos barnen vid höstterminens start när alla redan fått träffa sina lärare och sett lokalen.
Fråga: Hur sker skolavslutningen?
Svar. En traditionsenlig skolavslutning hålls den 10 juni kl 8.30-9.30 på skolgården. År 5 är
konferencier och ett antal klasser kommer framföra sånger. Förskoleklasserna ger sexorna en
ros. Fritids direkt efter för de barn som behöver.
Fråga: Den stora skolklockan tycks inte höras så väl, kan man höja volymen?
Svar: Klockan ställs om med jämna mellanrum för att gå rätt. Rektorn tar vidare önskemål att
höja volymen. Rolig fakta är att klockan endast kan ringa 5 gånger per dag.
Fråga: Har skadegörelsen upphört på skolan sedan belysningen har blivit bättre? Svar:
Ja, det har blivit mycket bättre. Ingen skadegörelse på glasrutor har skett under en
längre period.
Fråga: Upprustning utanför idrottshallen har skett, blir det något mer?
Svar: Nuvarande förvaltare har inte uppgett att det kommer ske något mer.
Fråga: Vad sker med idrottshallen?
Svar: Fasaden ska renoveras. Det finns ett behov av en större renovering eller nybyggnation
men skolan har inte sett någon detaljplan eller tidsangivelse på detta.
Fråga: Finns det en anställd vaktmästare? Skolgårdarna upplevs som stökiga.
Svar: Ingen skola har en fast vaktmästare idag med den organisation som finns i Borås Stad.
Trandaredsskolan sköts av ett antal vaktmästare ur en personalpool som kommer med
jämna mellanrum. Även påringningar kan göras. Systemet är tyvärr inte optimalt för att
täcka skolans behov.
Fråga: Vilka toaletter är öppna vid raster och lunch?
Svar: Toaletterna i matsalen är öppna vid lunchtider och rastvakter finns ute för att vara
behjälpliga. Dörrarna är låsta för att lärarna ska kunna ha översikt. Elever ska alltid känna sig
trygga med att kunna gå till närmsta rastvakt och fråga om upplåsning för att kunna gå in till
en toalett.
Fråga till föräldraföreningen:
Elevrådet efterfrågar pengar för att göra inköp till skolgården.
Föräldraföreningen godkänner 5000 kr för dessa inköp. Rektorn rekommenderar att
summan nyttjas för att få nya saker vid höstterminens start.
15. Vårfesten 2022

När: 19 maj. 17:30-ca 19:30. Vårfesten startar 18:00.
Var: Stora skolgården
Hur: Varje klass/årskurs har fått tilldelat ett bord/aktivitet under kvällen (se tidigare utskick i
Unikum).
Klassföräldrarna ansvarar för att skapa ett schema för sin klass med korta pass på 15-20 min
där föräldrar bemannar. Ca 2-4 personer per pass rekommenderas beroende på uppgift.
Uppgifterna som ska genomföras är hantering av kassa, servering, försäljning m.m.
beroende på vilket bord/aktivitet man har.
Föräldraföreningen bistår med bord, kassa, växel, lotteriringar och lotterihjul.
Kontant betalning och Swish. Ordf. Johan Bohman bär väst under kvällen dit man kan vända
sig för att köpa biljetter.
Föräldraföreningen tar vänligen emot priser från privatpersoner och företag fram till den 16
maj i lärarrummet/administrationen. Helt valfria priser till både barn och vuxna.

Nästa möte kommer att hållas den 8 september 2022.
16. Mötet avslutas

Verksamhetsberättelse 20210401-20220331
Trandaredskolans föräldraförening

Föräldraföreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av följande personer:
Ordförande: Johan Bohman
Kassör: Renée Zeybrandt
Ledamöter: Kenneth Andersson, Jenni Holmberg, Erica Sjöberg, Elin Birgisson
Styrelsen avger följande verksamhetsberättelse:
Under verksamhetsperioden har styrelsen haft 6 möten. Rektorer, skolpersonal,
föräldraföreningsrepresentanter och föräldrar har deltagit.
Föreningen har tillsammans med rektor fört dialog kring viktiga frågor.
Styrelsen har:
Inte kunnat genomföra Julfest eller Vårfest pga Covid 19

Föräldraföreningen har under året stöttat följande inslag i skolan:

●

Skolkatalog samt bytes bilder till samtliga skolans elever

Föräldraföreningens styrelse tackar för det gångna verksamhetsåret.

Borås 20220505

Johan Bohman (May 14, 2022 09:19 GMT+2)

Johan Bohman

