
STYRELSEMÖTE	–	BERGA	FÖRÄLDRAFÖRENING	2016-05-02	
KL.	18:30	
Drejargatan	7	
 
Närvarande: Pia Eliasson, Anna Pääjärvi Fredlund, Madelaine Lagestrand, Maria 
Waldervik, Michal Górny 
 
§ 1 Mötets öppnande     

§ 2 Val av justerare av mötes protokoll 

 Anna PF och Madeleine Lagestrand   

§ 3 Val av sekreterare 

 Michal Górny    

§ 4 Möte rektor- uppföljning 
Pia gav en kort redogörelse för mötet med rektorn Per Asplund: 

 Bergaskolan önskar ha ett bra samarbete och att vi fungerar som 
bollplank åt varandra. Per förväntar sig att vi jobbar med ¨frågor¨ som 
påverkar och inte direkt operativa frågor tex hur fungerar det i enskilda 
klasser mm. 

 Föreningen har möjlighet skicka kommunikation till Per och han skickar 
ut i mail till alla lärare som sedan vidare befordrar till alla elevers 
föräldrar. Alla lärare använder sig av veckomail. 

 Per påminde om att inkludera särskolan i Bergadagen och vi har idag ett 
klassombud i vår lista. Per hjälper till och skickar inbjudan till alla lärare. 
Föreningen får sätta upp affischer om Bergadagen. 

 Planerna inför temakvällen i höst behöver bli klara innan sommaren för 
att Per ska kunna ta med det i höstterminens planering. Action: att vi gör 
gemensam reklam för temakvällen i september på det stora 
föräldramötet. Målet är att vi ska vara klara med vårt bidrag före 
sommaren och bolla med Per dvs bidraget ska bestå av  föreläsare, något 
för barnen etc. 

 I höst ska alla lärare gå Läslyftet så det passar utmärkt att vi har det som 
tema hos oss. Visioner från politiskt håll att förändra inlärning och 
läsning med Läslyftet.  

 Temakvällen uppdelad i två delar – första delen en föreläsning eller 
liknande för barn och den senare delen riktad till föräldrarna. 
Madeleine kontaktar Johanna Lindbäck, läsambassadör och föreläsare, 
om idéer till temakvällen samt kostnad. Pia kontaktar sin granne som 



jobbar på stadsbiblioteket om liknande idé. Deadline innan maj månads 
slut. 

 Trafiksäkerhet – Enligt Per är det politiska beslutet taget och arbetet kan 
komma igång. Pia kontaktar Kristina Starhed och hör om tidsplan och 
vad som skall göras. 

 Skridskobana – spontanidrott. Tanken är att spola en skridskobana på 
skolans gård, där skolbarnen kan åka skridskor efter lektionerna. Utöver 
det kanske vår förening skulle kunna ordna skridskoåkning på helgerna. 
Pia kontaktar park-  och lekplatsansvarig i kommunen för att verifiera 
pris och upplägg. Per föreslog att föreningarna i skolans närhet skulle 
engageras för att sponsra sådan verksamhet.  

 Kommunen har intentionen att starta upp ett idrottsbibliotek, med 
utlåning av skridskor, skidor, m.m. Intressant ide och mycket bra 
initiativ.  

§ 5 Bergadagen 
Madelaine hör med klass 4B om de fått information om Bergadagen samt 
fördelning av sysslor.   
Michal kontaktar Staffan om nyckel till förrådet vid pingisbordet, så att 
föreningen kan inventera innehållet. 
Pia kontaktar Erik Bergström angående sponsring till chokladhjulet.  
De från styrelsen som vill och kan komma runt kl 12 på Bergadagen får 
gärna göra det. Anna PF köper in ballonger (tex orangea och röda) samt 
maskin att snabbt blåsa upp ballongerna. 
Banderollen finns i förrådet och kan ställas vid korvståndet. 
Kartan delas ut tillsammans med inbetalningskort. 
 

§ 6 Diskussion om innehåll 2016  
Ytterligare klassombudsmöte kan behövas, som ett kombinerat 
avstämningsmöte efter temadagen, för att redogöra för intäkterna från 
Bergadagen samt planera aktiviteter såsom spontanidrott, skridskobana, 
m.m. Det skulle också tjäna som möjlighet att sondera intresserade till 
kommande styrelse innan årsmötet. 

 Vi behöver skapa en lathund till lärarna att läsa upp på föräldramötena, 
för att väcka intresset. Styrelsen kanske får presentera sig en kort stund i 
samband med föräldramötena. 
 

§ 8 Ekonomi och medlemsantal 
Byråkratins kvarnar mal långsamt… Vi väntar på att Nordea godkänner 
kassörbytet. 
 



§ 9 Övriga frågor 
 Skicka ut newsletter till alla föräldrar innan sommarlovet med bla 
 redogörelse från Bergadagen samt planeringen av höstens temakväll. 
 

§ 10 Mötets avslutande 
 Pia tackade alla och fick tack för det fina mottagandet. 

 

 

 

 

Michal Górny    Madelaine Lagestrand 

 

 

 

Pia Eliasson 

 


