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PROTOKOLL KLASSOMBUDSMÖTE BERGA FÖRÄLDRAFÖRENING 

Datum: Onsdag 14 oktober 2015, kl 18.00 – 19.30 

Plats: Bergaskolans matsal 

Närvarande: Se i slutet av protokollet 

 

§ 1 Mötets öppnande    

 Ordförande för Berga föräldraförening, Lena Svensson, öppnade detta och 

  hälsade alla välkomna. 

 

§ 2 Justera protokoll    

 Bestämdes att Anna Attefall jämte ordförande ska justera protokollet. 

 

§ 3 Val av sekreterare    

 Till sekreterare valdes ordföranden Lena Svensson. 

 

§ 4 Klassombud                                

Kort information om klassombudens uppgifter. I första hand är det att ansvara för 

planering av Bergadagen för respektive klass station. Vidare har ombuden möjlighet 

att delta i ombudsmötena tillsammans med styrelsen för Berga föräldraförening och 

på så sätt påverka föreningens arbete. 

 

§ 5 Bergadagen                   

Förändringar av Bergadagen diskuterades. Bra förslag kom fram på mötet, bland annat 

beslöts att vid varje ingång till skolgården ska representanter för Berga 

föräldraförening stå och hälsa välkomna. Dagen börjar kl 13 så mellan ca 12.45-13.15 

bedöms detta behövas. Dessutom ska större affischer placeras ut vid 2-3 strategiska 

ställen där en kartbild över gården och alla stationer ska framgå. Pia (klassombud för 

klass 1) anmälde sig som frivillig att ta fram dessa.  

Förutom dessa förslag har styrelsen efter förra Bergadagen samlat på sig erfarenheter 

och fakta som kommer förenkla arbetet för kommande Bergadagar och som därför ska 

in i instruktionerna. 

 

§ 6 Ekonomi och medlemsantal 

Kassör Anna Attefall berättade att 15 300 kr (50 kr per elev) har betalats ut i läsårets 

klassbidrag via skoladministratör Stefan Öberg. Det betalas ut till alla klasserna; tio 

klasser på Bergaskolan och 4 klasser på Berga särskola. Hon kommer också att betala 
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ut läsårets resebidrag som är på 75 kr per elev för de klasser som kommer att delas 

alternativt lämna skolan; klass 3, 6A och 6B på Bergaskolan och klass 6 på Berga 

särskola. Resebidragen är på ca 6 400 kr totalt och det ges också till klasserna via 

Stefan Öberg. Efter det uppskattar Anna att föreningen har ca 6 000 kr kvar på kontot. 

Endast tre (3) familjer har hittills betalat in medlemsavgiften för läsåret HT15/VT16. 

Det brukar vara ett lågt antal initialt som ökar successivt efter påminnelser. Vi kanske 

kommer behöva göra ett utskick med inbetalningsinformation.  

 

§ 7 Trafik/säkerhet mm   

Beslut att styrelsen ska ordna ett möte med rektor Per Asplund för avstämning av 

kommunens trafikrapport och frågor kring trafik (bil, gång, cykel), arbetsfordon och 

säkerhet. Vidare önskades en gemensam policy för vissa trafikfrågor som även ska tas 

upp på mötet med rektor/skolledning. Vidare kan en gemensam lobbying hos 

kommunen avseende belysning vid basketplan bredvid gymnastiksalen vara aktuell.    

 

§ 8 Möten 2015/2016 

 Föreläsning om barns hälsa hålls den 11 november kl 18.00 – 20.30  

i Bergaskolans matsal då alla föräldrar och skolpersonal är välkomna. 

 Stämma kommer hållas den 3 februari 2016 kl 18.00-19.30  

i Bergaskolans matsal. 

 Planering inför Bergadagen och klassombudsmöte hålls den 4 april 2016 

kl 18.00-19.30 i Bergaskolans matsal. 

 Bergadagen är lördagen den 14 maj 2016, kl 13:00-15:00 (+15 min innan och efter)  

på skolgården. 

 

§ 9 Intresse för att bli styrelseledamot 

Frågan ställdes från ordförande om det fanns intresse hos klassombuden att delta i 

styrelsen. De som var positiva noterades och deras namn skickas vidare till 

valberedningen. 

 

§ 10 Valberedning 

Ordföranden ska aktivera valberedningen avseende de poster som behöver tillsättas 

vid stämman: det är ordförande, kassör och sekreterare men även ledamöter. 

Valberedningen behöver tillsättas och likaså utreda behov av revisorer. Nuvarande 

ordförande samt kassör kan eventuellt fortsätta som ledamöter för att på så sätt 

stödja den nya styrelsen med erfarenhet. 
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§ 11 Övriga frågor 

 Logga till föreningen – Ev utlysa en tävling där alla klasser kan ta fram ett förslag 

var som det sedan röstas om och vinnaren får ett pris. 

 Föreningens hemsida är svår att hitta.  

Det fanns tidigare en tydlig länk till Berga föräldraförening på skolans hemsida, be 

skolan att lägga tillbaka den? 

 Alternativ till lunch i form av yoghurt och müsli för de barn som äter dåligt av den 

vanliga skolmaten. 

 Föreslå till skolledningen samplanering med föreningen i början av varje läsår 

(aug/sept) avseende aktiviteter under det kommande läsåret.  T ex vore det bra 

att inbjudan till medlemskap i föreningen följer med utskicket av skolkatalogerna. 

 

§ 12 Mötets avslut 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

KLASSOMBUD I BERGA FÖRÄLDRAFÖRENING

Klass Namn Barns namn Epost Mobil Telefon

Närvarande på 

möte 14/10-15

FSK Tone Gellerstedt Lo tonegel78@gmail.com 076-899 96 66 018-51 33 36 JA

FSK Anna Pääjärvi Fredlund Kalle P Fredlund freddanfredlund@hotmail.com 070-734 74 94 JA

1 Sara Björkman Albert Monaco sara.bjorkman@gmail.com 070-77 97 144

1 Pia Eliasson Vincent Wretbring eliassonpiaelia@gmail.com 070-349 11 40 JA

2

3, 5B Mia Bengtsson Julia & Olivia mia75eriksson@telia.com 070-247 61 91 JA

4A Katarina Andersson Linnea fnka@me.com 076-633 5623 JA

4A Jenny Lindhe Saga jenny.lindhe@gmail.com 070-305 95 90 JA

4B Petra Jonsell petra.jonsell@telia.com 073-949 11 16

5A Anders Arvids Eskil Hansen anders.arvids@metodarkitekters.se 070-787 93 93 JA

5B

5B

6A

6B Kristina Sennblad Alexandra kristina.sennblad@tierp.se 070-250 21 59 JA

STYRELSE

Klass Namn Barns namn Epost Mobil Telefon

Närvarande på 

möte 14/10-15

4A, 5B Lena Svensson Ida&Saga Nilsson lena.svensson@shbygg.se 070-372 59 49 018-36 00 57 JA

1, 4B Madelaine Lagestrand Nellie & Fabian mlagestrand@hotmail.se 073-811 86 06 JA

4B Anna Attefall Lovisa anna.attefall@gmail.com 070-542 40 46 JA

5A Maria Waldevik Isac maria.waldevik@biogen.com 073-317 41 00 JA


