
Föräldraföreningen vid Jeppo-Pensala skola rf.

PROTOKOLL

Tid: 14.03 2013

Plats: Jeppo-Pensala skola

Närvarande: Staffan Stenvall ordf., John-Erik Semskar, Annika Hautala, Anna Lundvik, Carola 
Nyman, Matts Stoor.

1. Mötets öppnande, konstaterande av lagenlighet och beslutförhet. Föräldraföreningens 
ordförande öppnade mötet kl. 19.00 och konstaterade mötet vara lagenligt sammankallat och 
beslutfört.

2. Godkännande av föredragningslistan. Föredragningslistan godkändes.
3. Genomgång av förra mötets protokoll. Förra mötets protokoll godkändes.
4. Ekonomiska situationen. Ekonomiska situationen konstateras vara ok.
5. Medlemsavgift 2012-2013. Besluts att ännu en påminnelse skall skrivas i ett veckobrev och 

efter ytterligare ett par veckor sänds ett bankgiro med hem till de familjer som ännu inte 
betalt medlemsavgiften.

6. Kort summering av: -Disco tillställningen: Konstateras att det skulle ha räckt med 1,5 h 
Disco per grupp. Barnen hade roligt så detta kunde bli ett årligen återkommande 
Vändagsdisco. Dock kunde utrymmet begränsas, tex. dela av gympasalen för att få mindre 
spring. 100 trip, 80 popcornspåsar och 70 godispåsar såldes. Kvar finns 30 trip och 90 
godispåsar. Såpbubbelmaskin hyrdes från Nkby Kultur & Fritid och ljusmanick från Jeppo 
uf. -Mötet med lokalpolitikerna: Protokoll från det inofficiella mötet har blivit skickat till 
närvarande deltagare, skolans lärare samt FF´s icke närvarande styrelsemedlemmar. En 
uppfattning efter mötet var att politikerna gärna ”lade över ansvaret” till skolan angående 
utbyggnaden. Pensalabor framhåller att skolbyggnden där står tom och kunde tas i 
användning. Skolans rektor har blivit kallad som sakkunnig till planeringsgruppens möte ett 
par gånger. 

7. Stafettkarnevalen. Sponsorsummen bordläggs ännu tillsvidare. Pris för buss, hotell och mat 
borde röra sig runt 1850€. Besluts att föräldrar som följer med betalar själva.
Ett nytt möte angående stafettkarnevalen hålls senare i vår. 

8. Skrivelse inlämnad till Stadsstyrelsen angående eventuell reducering av timresurser i 
Nykarleby skolor (skrivelsen bifogad i kallelsen). Föräldraföreningens ordförande har 
undertecknat skrivelsen.

9. Övriga ärenden. -Skjulet vid rinken är ännu inte uppsatt. -Påskjippo? Konstateras att tex. 
en påskbrasa inte skulle locka Pensalaelever till Jeppo då Pensala har en egen stark tradition 
med byabrasa. Besluts att inget påskjippo ordnas. - Hem & Skola. På vändagen ordnades i 
Bennäs en träff under temat ”Respekt och Hem och Skola” med integrationskonsult Emina 
Arnautovic. Lena och Carola deltog i träffen. Konstateras att vi kunde bjuda in föräldrar till 
elever av annan nationalitet för att få ta del av deras seder och vanor. Via Hem och Skola har 
man också möjlighet att kostnadsfritt en gång per termin ordna en föreläsare som riktar sig 
till föräldrar. Vårens föräldramöte skulle vara ett sådant tillfälle.

10. Nästa möte besluts till 18 april kl. 19.00
11. Mötet avslutas kl. 20.05.

Staffan Stenvall                                       Carola Nyman
ordf.                                                         sekr.

Protokollet godkänt och granskat Jeppo den          /        2013



   


