
Föräldraföreningen vid Jeppo-Pensala skola rf.

PROTOKOLL

Tid: 15.01 2013

Plats: Jeppo-Pensala skola

Närvarande: Staffan Stenvall ordf., Lena Norrback, Carita Liljeqvist, John-Erik Semskar, Annika 
Hautala, Annika Sundström, Nina Ek, Anna Lundvik, Susanne Sandin, Carola Nyman. 

1. Mötets öppnande, kostaterande av lagenlighet och beslutförhet. Föräldraföreningens 
ordförande öppnade mötet kl. 18.30 och konstaterade mötet vara lagenligt sammankallat och 
beslutfört.

2. Godkännande av föredragningslistan. Föredragningslistan godkändes.
3. Genomgång av förra mötets protokoll. Förra mötets protokoll godkändes. Konstateras att 

kontoinsättningen efter julfesten blev 711,50€.
4. Medlemsavgift 2012-2013. Carita och Annika S föreslog att vi istället för handskrivna 

bankgiron skulle sända info i veckobreven till hemmen om medlemsavgiften. Förslaget 
godkändes. Kontonummer, summa (15€/familj), sista betalningsdag samt att man sätter 
barnets/barnens namn som märke på betalningen ska skrivas i veckobreven. Efter ca två 
månader sänds en påminnelse till de som inte betalt.

5. Arrangemang inför mötet med lokalpolitikerna angående skolans kommande 
utrymmesbrist pga växande elevantal. Lokalpolitiker som lovat delta i mötet som hålls 
den 29.1 är: Ulla Linder, Leif Häggblom, Ronny Norrgård, Sara Höglund, Kerstin Grahn, 
Tomas Karv, Anneli Häggblom, Sören Lawast, Nils-Erik Rögård, Glenn Åhman, Nanna-
Lisa Finskas och Stefan Sandin.  Staffan ringer ännu Glenn Strengell och hör om han kan 
komma.
Susanne redovisade för behoven av tilläggsutrymmen vid Jeppo-Pensala skola (se bilaga). 
Mötet bekantade sig med fyra framtagna alternativ för att hitta tilläggsutrymmen men 
funderade att det är för tidigt ännu att låsa sig vid något specifikt alternativ. Konstaterades 
dock att det redan från nästa läsår skulle behövas större utrymmen för eftisbarnen (och 
morris-).
Mötet konstaterade att det tydligt ska framkomma till politikerna syftet med detta möte och 
att det varje år måste sparas i skolorna. 
Funderas också att biblioteket kunde ha mera synlighet utåt och Susanne lovade diskutera 
detta med bibliotekschefen. Kanske en ”läskampanj”?
Mötet 29.1 börjar kl. 18.30 och besluts hållas i matsalen. Annika S och Carola sköter 
serveringen av kaffe och bulla. Annika S handlar det som behövs.
Information ska sändas i veckobreven om att man kan gå in på FF´s hemsida för att ta del av 
vad som är på gång.

6. Respons från skol- och förskolebarns föräldrar angående olika arrangemang och 
information mellan skolan och hemmet.
-information om förskolebarnens deltagande eller inte till föräldrar om t.ex. simning 
och andra aktiviteter som ordnas av skolan inte tillfredsställande. Konstateras att 
informationen kunde skötas bättre men responsen är framförd till och diskuterad med 
berörda parter. För övrigt konstateras att till simhallen får fler pappor gärna komma med 
som extra hjälp. Information om detta sänds i gällande veckobrev.
-hjälp vid t.ex. skrinning för förskolebarnen av hemmavarande föräldrar. Kunde man 
ha ett löpande schema och ta hjälp av föräldrar för att snabba upp av- och 
påsättningen av skridskorna!? Föräldrar får gärna komma och hjälpa till.
-Alla bilbälten i Pensalataxin fungerar inte. Måste från skolans sida kräva att detta 



åtgärdas. Pensalabarnen oroliga över krånglande bälten. Susanne lovar underrätta 
chauffören. Påpekas även att Pensalataxin överskrider fartbegränsningarna. 
Alla bälten i Jeppotaxin fungerar inte heller. Detta har påpekats till chauffören. 

7. Övriga ärenden.
Lappo. Föräldraföreningen sponsorerar även i år hyran för utrustningen vid skolans 
slalomdag i Lappo. Simhallsräkningen som FF brukar betala går alltid via skolan och för 
att förenkla detta funderades det att FF skulle betala in 150€ x 2 varje år till staden, med 
märke simhall. Kassören kollar med Barbro på ekonomikontoret till vilket konto. 
Stafettkarnevalen. Alla som vill från åk. 3-6 får åka med. Kravet är dock att man måste 
träna även utom skoltid. Sponsoreringen avvaktas ännu då det kommer en mjödförsäljning 
till före. Pumpen. Annika S kollat med tekniska chefen om reparation. Ärendet har dock 
avstannat så hon ringer pånytt och påminner. Funderas även att det skulle vara bra med en 
borste till rinken. Jippo. Funderas om isdisco men konstateras att det är bättre med ett 
inomhusjippo. Annika S föreslog att en mindre grupp funderar på Disco. Annika S, Carita, 
Lena och Anna ingår i den gruppen. Disco´t blir ett kombinerat fastlags/alla hjärtansdags-
disco och besluts hållas den 15.2 kl.18. Påminnelse till föräldrar att ifall av magsjuka ska 
barnen hållas hemma två till tre dagar efter magsjukan.

8. Nästa möte. Ordföranden sammankallar nästa möte.
9. Mötet avslutas kl. 20.45.

Staffan Stenvall                                               Carola Nyman
ordf.                                                                 sekr.

Protokollet godkänt och justerat jeppo den            /            2013


