
Protokoll frrt vid styrelsemote ftir Berga Hem och skola-fiirening

Tisdagen den 30 mars 2010 hos Bosse Griingsjd.

N?irvarande styrelseledamdter:
Bosse Griingsjd (ordf)
Stefan Johansson (kassdr)
Charlotte Traneus (vice ordf)
Elisabeth Grlslund Berg (sekr)
Pemilla Bostrdm
Marie Berglund

$ l M0tets iippnande

Ordftirande Bosse Griingsjii ftirklarade m<itet <ippnat.

$ 2 Justerare

Stefan Johansson utsigs tilljusterare av protokollet.

$ 3 Ftiregiende mOtesprotokoll

Friregiende mdtesprotokoll liistes och lades till handlingama.

$ 4 Rektor informerar

Det har blivit en miss med informationen till rektor om mritet denna ging, i fortstittningen ser
Bosse till att reklor fir kallelsen.

$ 5 Kvarstiende punkter sedan fiirra mOtet

Fdr?ildraenk?iten

Berga hem och skolaftirening konstaterar att inga av de synpunkter vi hade pi utformningen
av ftiriildraenkiiten togs med. Synpunktema g[llde skolmaten, mobbning och skriftliga
omddmen. Rektor har informerat styrelsen om att skolledningen:

o Skolledningen tycker att skolmaten diskuterats si mycket, bl.a. i elewidet, att de anser
att det riicker.

. Skolledningen anser att fragor om mobbning tiicks av frigan "Anser du att skolans
personal tar tag i de situationer som strider mot skolans viirdegrund?", eftersom
mobbning tir en del av diskrimineringslagen och diirftir inger i skolans viirdegrund.
Dessutom kommer eleverna svara pi frigor i kommunens trygghetsenkiit under vecka
16 .

o Skolledningen anser att frigan om skriftliga omd<imen finns med i enkiiten och om
ftiriildrar dnskar kommentera si ges tillftille i slutet av enkiiten.

Vi menar dock att frigorna som skolledningen menar tiickas in av skolmatsdiskussion i
elewidet och elevenkiiten om trygghet ?ir en annan sak iin ftiriildrarnas uppfattning om
detta, och det iir ju det som ftiriildraenkaten avser att handla om. Formuleringarna om
skolans vtirdegrund ?ir tiimligen abstrakta och vi ftirstir inte varftir man inte vill ta upp
mobbning specifikt.
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$ 6 Stiende punkter

Ekonomi Konserten blev litet billigare iin vi trodde. Det innebiir att vi ligger litet plus diir,
annars iir ekonomin enligt budget.

Skolmiljd Frigan om ljus vid korsningen Liibygatan-Hagundagatanhade vi inte nigon
aktuell information om pi mdtet eftersom Henrik hade ftirhinder idag.

Mobbning - (se dock ovan om ftir?ildraenkiiten)

Hemsidan Bosse samlar in protokoll som skall liiggas ut pi hemsidan. Han ska ocksi liigga
in liinkar om konserten. Fortfarande giiller att varje styrelseledamot skall skicka
Bosse ett mejl om vilka kontaktuppgifter som han/hon godk?inner att det liiggs ut
pi hemsidan.

Bergadagen Bergadagen 8 maj. Stefan kommer att finnas d?ir siviil ftire som efter.

Diskuterades huruvida ordentlig information gitt ut till ftirskoleklassen och 6B.
Elisabeth kontaktar liirarna ftir att taredapi aktuella klassombud i de klassema.

Pernilla som iir Bergadagsgeneral, ser till att det flaggas, att det finns nyckel och
iir upplist i tid, har koll pi vilka klasser som g<ir vad. Dessutom ordnar hon
affrschen. Klassombudens uppgift Eir att se till att klassftiriildrarna ordnar sin
klass aktivitet, med arbetssschema, material och ev priser.

Konstaterades att det skall vara bide ftirskoleklassen och 68 som bakar till den
fikaftirs?iljning som 68 g<ir under sj?ilva Bergadagen.

g 7 Ovriga frigor

Skolmaten diskuterades. Marie skall siitta sig in i frigan, skaffa sig en egen uppfattning
liksom fi en bild av elevernas uppfattning om maten.

$ 8 Komnande mOten

Niista m<ite blir den20 april kl. 18, ftire klassombudsmritet som iiger rum kl. 19.

Det sista mdtet fiir terminen blir den 25 mal kl. 19.

$ 9 Miitets avslutande

Ordftranden Bosse Griingsjd filrklarade mritet avslutat och tackade ftlr visat intresse.

Uppsala 30 mars 2010

Justeras:


