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Klassombudsmöte	Berga	föräldraförening		
Bergaskolans	matsal	11	April	2016	
 
Närvarande: Pia Eliasson, Maria Malmberg Wallin, Maria Waldevik, Madeleine Lagestrand, Anna Attefall, 
Anna Pääjärvi Fredlund, Michał Górny, Tone Gellerstedt, Sara Björkman, Kristina Sennblad (from punkt 6) 
 
 
 
§1 Föreningens ordförande Pia Eliasson öppnade mötet. 
 
 
§2 Till justerare valdes Anna Attefall. 
 
 
§3 Till sekreterare valdes Michał Górny. 
 
 
§4 Klassombuden presenterade sig.  
  
 Klassombudens uppgifter är bl.a. att vara språkrör mellan klassen och föreningen. Den som 
 representerar klassen på klassombudsmötena behöver inte vara medlem i Berga 
 föräldraförening.  Det är bra att föreslå för klasserna att rollen som klassförälder och 
 klassombud kan delas av samma vårdnadshavare. 
  
 Maria Hallin är klassrepresentant för 4b.  
 
 Listan över klassombuden behöver uppdateras och kompletteras, då en del klasser byter 
 ombud varje termin. Madelaine kontaktar lärare och vårdnadshavare i klasserna 3 och 4a
 angående ombuden som saknades på mötet.  
 
 Önskemål om att slå ihop rollen som klassförälder och klassombud samt förslag på 
 smidigare information till styrelsen om nya klassombud kommer att förmedlas till rektor Per 
 Asplund  av Pia och Anna PF. 
 
 
§5 Styrelsemedlemmarna presenterade sig. 
 
 
§6 Förväntningar på arbetet i Berga föräldraförening samt planeringen för kommande 

verksamhetsår presenterades.  
 
 Styrelsen har ålagt sig att snarast nå ut med information om föreningens verksamhet, genom 

bl.a. en mer personlig presentation av ledamöterna, den stundande Bergadagen, m.m. En 
grupp som föreningen är särskilt mån om att nå ut till är Berga särskola.  

 
 Madelaine ber Stefan Öberg om kontaktuppgifter till lärare och klassföräldrar i särskolan, 
 främst i syfte att informera om och engagera i Bergadagen.  
 
 Utskicket till vårdnadshavare innehöll idéer för höstens temakväll i oktober. Utöver dessa 

föreslogs en temadag som vänder sig främst till barnen med fokus på läsning, ekonomi 



Berga	föräldraförening	 	 Klassombudsmöte	11	april	2016	

(Lyckoslanten), vett och etikett på nätet, antimobbning, m.m. Pia kontaktar Bris angående 
deras föreläsningar. 

  
 Maria Malmberg Wallin ombads sondera möjligheterna för kommunens Barnombudsman 
 att föreläsa för vuxna och barn.  
  
 Madeleine kommer att kontakta andra föreläsare, t.ex. läsambassadören Ann-Marie 
 Körling. Hon kan fråga rektor Per Asplund om skolans personal vill vara med på en temadag 
 eller föreläsning och om föreläsarnas arvoden kan finansieras ur skolans fond för 
 fortbildning/kompetensutveckling.  
 
 Anna PF och Pia ska träffa rektorn för uppföljning av frågor som restes tidigare 
 verksamhetsår, såsom trafiksäkerheten kring skolan och belysningen på skolgården, samt hur 
 skolans långsiktiga planering och idéerna till höstens temakväll kan samordnas. 
  
  
§7 Bergadagen – genomgång av planeringen, funderingar och idéer till förbättringar 

 
Diskussion: 

• Vissa föremål som såldes/delades ut var egentligen reklam, vilket en del föräldrar 
reagerade på.  

• Många uppskattar bättre begagnade leksaker. Vårdnadshavare behöver inte nödvändigtvis 
köpa in nya saker till stånden. 

• Mejllistor behövs för att snabbt nå ut till föräldrar. 
• Ansvariga för tipspromenaden bör tydliggöra var den börjar, med t.ex. en banderoll.  
• Caféet behöver få smidigare kösystem. Många ledsnar på att köa och avstår från att köpa 

fika.  
• Sockervadd ger goda intäkter, men kräver att någon har tillgång till en 

sockervaddsmaskin.  
• Korvförsäljningen behöver utökas med glutenfritt bröd och vegetariska alternativ. 

 
• Loppisen byts ut mot plantor och brödförsäljning. Barnleksakerna kan vara kvar medan 

böcker, kläder och skor tas bort. 
• Anna Attefall uppdaterar dokumenten om korvförsäljningen, brevet till alla 

vårdnadshavare, barnloppisen och utskicket till klassföräldrarna. 
• Pia ordnar med affischer om Bergadagen samt t-shirts till styrelseledamöterna. 
• Maria och Madelaine skapar en karta över alla stationer till Bergadagen, med förteckning 

över ståndens placering, banan för tipspromenaden och vem som har ansvaret för 
respektive station.  

• Madeleine kontaktar några sponsorer och Sara Nyberg angående chokladhjulet, som 
sponsrades av Ica Väst. 

• De saker som finns kvar sedan förra året (i skjulet) behöver inventeras. Stefan Öberg 
(administratör) eller Kjell Karlsson (vaktmästare) har nyckel till skjulet. Anna PF tar reda 
på vem av dem som har nyckeln. 
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§8 Medlemskap och ekonomi 
 Föreningen har för närvarande 30 stycken medlemmar. Målsättningen är att 75% av 
 familjerna med barn på skolan, inklusive Berga särskola, skall ha tecknat medlemskap. 
 
 Föreningen upplevs som lite anonym. Finare utskick kommer inom kort, med mer info om 
 den nya styrelsen, föreningen i allmänhet och den stundande Bergadagen.  
 
 Byte av kassör har dröjt eftersom den nya styrelsen inte tecknat firma för föreningen och 
 det saknades fullständig vidimering av protokoll.  
 
§9 Firmateckning: Firman tecknas av två styrelsemedlemmar i förening. Av dessa skall minst en 
 vara ledamot och en kan vara suppleant.  
  
 Styrelsen består under 2016 av följande personer: 
 Pia Eskilsson, ordförande 
 Michał Górny, sekreterare 
  Anna Pääjärvi Fredlund, kassör 
  Maria Waldevik, ledamot 
  Madelaine Lagestrand, ledamot 
 Anna Attefall, ledamot 
  Helena Janols, suppleant 
 
 
§10  Övriga frågor 

Träd som huggits ner har inte ersatts. Är det aktuellt och önskvärt med återplantering? Pia 
och Anna PF tar med den frågan till mötet med rektorn. 

 
 I kommande nyhetsbrev berättar vi om de inköpta bänkarna på lågstadiets gård.  
 
 Behöver kommunen uppvaktas angående återinförandet av syskonförtur? En del i 
 föreningen tycker det medan andra uttrycker förståelse för den närhetsprincip som gäller vid 
 upptagningen till skolan. Frågan diskuteras på kommande styrelsemöte. 
 Maria W och Tone får förbereda ett dokument som kan bli utgångspunkt för både 
 diskussion och eventuell petition till politiker. 
 
§11 Pia tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
_______________________  ________________________ 
Pia Eliasson    Michał Górny 
 
 
 
 
_______________________   
Anna Attefall 


