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o.

Ämne
Möte med elevrådet

2

Diskussion

Planerad handling/datum

Utbyte av namn och adresser.
Love Lyssardes
Signe Poon
Matilda Jonasson
Ordf Per Hagman presenterar möjligheterna till hjälp
och stöd från FFM
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Det Nya Elevrådet

4

Exempel på kommande
aktiviteter från elevrådet.

Föräldrar Love berättar om det Nya Elevrådet.
Det är 31 st medlemmar ca 2 st från varje klass 7-9.
Det berättas att engagemanget är stort.
För att öka få en bättre delegation och aktivitet har
elevrådet nu 4 st utskott.
 Arbets- och studiemiljö
 Mat/Hälsa
 Utbildning
 Event
 Skolvalet
 Planer för att skapa ett kafé för
högstadieeleverna
 Skoltröjor
 Höstfesten// mitten av oktober

Fortsatt
styrelsemöte
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Möjlighet till ekonomisk hjälp vid olika till ställningar och
arrangemang.
Föräldrar närvaro vid fester etc.
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Information till förskolan
den 15/9 gällande FFM

Karna och Per informerar gemensamt i aulan på kvällen. Per
svarar skolledningen på den redan mailade förfrågan från dem.
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Ny rekrytering till FFM
styrelsen

Lediga platser!

Per och Karna letar i inkorgon efter mail som skickades av Jonas
gällande 2 st intresserade. Dessa kan kallas till nästa möte
därefter.
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Trafik- gruppen

Vad händer?

Martin Borglin inbjudes till nästa styrelsemöte för rapportering i
deras arbete.

8

Skoledningen

Återupptagande av kommunikationen

Inbjudes till nästa möte där ledningen förslagsvis kan rapportera
om läget och situationen på skolan.

9

Nattvandringen

Spordisk aktivitet nu i början av höst terminen

Per kontaktar Hanna för kontroll av hur kommunikationen är mot
de olika klasserna.
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FMMs hemsidan

11

Representant lista över
föräldrarepresentaterna

12

Nästa möte

Jonas kontaktar Ulrika
Föräldramöte fortgår allt jämt.

När dessa är klara och representanterna är uttagna kommer
Jonas att sammanställa denna listan

Om en månad

Page 2 of 2

