
 

 

 

  

PROTOKOLL 
 

Datum 

2016-09-28 
 

   

 
 

 
Föräldraföreningen Funbo Skola – FFFS – Möte 28 september 
2016 

  

Plats: 
 

Funbo skola 

Närvarande: Johanna Bylund 1A och 2 
Lisen Carlsson F- klass Tallen 
Jennica Winge Enen och 2 
Estelle Bodén Enen 
Claes Berggren 1A 
Niklas Landfeldt 1A och 3A 
Malin Håstedt 1A 
Anna – Karin Klomp  
Ulrika Lindgren 
Kerstin Lindén 
Marie Jansson 1B 
Malin Bengtsson F-klass Tallen 
Maria Berglund 2-3 
Anna Andersson 2A och 1A 

Sekreterare: Claes Berggren 
 

 

 

 

Ärende Innehåll/Resultat 

1.  Mötets öppnande  
   

 
Maria hälsar alla välkomna och dagordningen fastställs. Genomgång av 
föregående protokoll. 
 

2.  Information från 
skolan genom rektor 
Kerstin Linden  
 
 
 

 
Det har varit en bra start på terminen. Den nya organisationen fungerar bra 
och även skolans ekonomi ser bra ut.  
 
Det fula språk som tidigare lyfts som ett problem märks inte längre av och 
upplevs inte heller längre som ett problem. 
 
Nyanlända barn kommer att ”droppa” in i klasserna under hösten. Dessa barn 
får stöd när de kommer men tyvärr är det svårt att få tag i tolkar och 
modersmålslärare.  
 
I matsalen finns en utställning på de foton som barnen tillsammans med en 
professionell fotograf tog under vårterminen.  
 
Spelet KING är ett populärt spel på rasterna men bidrar även till osämja mellan 
eleverna då dess regler inte är helt klara. Skolan ska ta fram ”officiella Funbo 
skola regler” för leken i syfte att få alla att följa samma regler.  
Skolan önskar hjälp från FFFS att hitta på ett bra sätt att bygga spelplanen på 
och önskemålet är att det ska finnas 2 st. på skolans område. Johanna Bylund 
och Malin Håstedt tittar på förslag på hur detta kan göras. 
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Ärende Innehåll/Resultat 

 
Ett litet hjälmproblem uppstår med de hjälmar som skolan har då de är lite för 
små då barnen har mössa på sig. Förslag är att köpa in några nya hjälmar i 
större storlek finns. Skolan kan köpa in hjälmar, och stjärtlappar, som FFFS 
sedan betalar. Alternativt att gå ut med en förfrågan till föräldrar som möjligtvis 
kan sponsra skolan med dessa hjälmar.  
 
Öppet hus planeras till december månad och detta kanske tillsammans med 
ytterligare en aktivitet. Vad denna aktivitet skulle vara är i dagsläget oklart. 
 

3. Ekonomiska läget  
14 betalande familjer i dagsläget. En ”re minder” till alla föräldrar om 
medlemsavgift ska skickas ut tillsammans med ett veckobrev.  
41 900 kr + 1500 kr i handkassa 
 

4. Sponsring 
 

 
Målet med pengarna är att 2:orna och 3:orna ska få åka på en klassresa och 
FFFS ger skolan ett bidrag på 20 000 kr/läsår till detta.  
FFFS behöver sätta ihop ett förslag på aktiviteter, resor som skolan kan välja 
mellan. Detta bör vara klart för presentation till februari. 
En summa till fritids ska även försöka ges om det är möjligt. 
En önskelista från skola och fritids på material skulle FFFS vilja ha. 
 

5. Kommande 
aktiviteter 

 
Halloween disco är bestämt till den 28 oktober. Lokal bokad. Maria Berglund 
och Claes Berggren planerar genomförandet. Maria skriver en lite information 
om discot till kommande veckobrev.  
Även en lite loppis är planerad att hållas under discot. Förslaget är att föräldrar 
få lämna in kläder som sedan säljs under discot. Förtjänsten går till FFFS. 
Johanna Bylund driver denna punkt tillsammans med andra föräldrar. En 
information om vilka regler som gäller för insamlingen sätter Johanna ihop. 
Även denna information ska skickas ut i ett veckobrev. 
 
Förutsatt att det finns is är målet att hålla ett skridskodisco. Ett möte är 
planerat till den 11/1 klockan 18.30 på Tallen för planering av detta. Maria 
Berglund kallar till mötet. 
 
Skoldag i gammal stil var en populär dag under vårterminen och förslaget är 
att genomföra det även nästa vårtermin. Ett förslag är att väva in en tur med 
Lennakatten i detta. 
 
Sommarfest är planerad till maj månad. 
 

6. Medlemsantal 14 st. i dagsläget. 

7. Hemsidan  

8. Avslutning Fyllnadsval: Till sekreterare valdes Claes Berggren och till Vice ordförande 
Niklas Landfeldt 
 
Tydligare information och tidigare information från skolan önskas gällande 
aktiviteter som skolan planerar. Önskemål är att skolan tittar över sina rutiner 
gällande detta då uppfattningen bland vissa föräldrar är att det har varit 
bristfällig och sen. Det gäller bland annat information till de nya F klasserna 
som kom ut sent.  
Det räcker inte ännu med att hänvisa föräldrarna till enbart skolans hemsida då 
”vi” inte har lärt oss att gå in på denna och söka information, utan det behövs 
även skickas ut brev. 
 
Fritidsbrev efterfrågades. Kommer detta att skickas ut av skolan? 
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Ärende Innehåll/Resultat 

 
Trafiksituationen:  
Önskemål finns att minska trafiken kring skolområdet då det har lett till 
incidenter.  
 
Skolan tillsammans med FFFS kommer att förtydliga vikten att hålla 
låg hastighet i området samt att inte använda vändzonen till parkeringsplats. 
Informationen bör skickas ut i ett veckobrev. 
 
Nästa möte: 
Datum: 8/11 
Tid: 18:30 
Plats: Tallen 
 

- Mötet avslutas. 
 

 

 


