
Protokoll fört vid Holsljunga Föräldraförenings styrelsemöte 2018-10-11 

Närvarande:         Emmeli Christiansen, Sandra Hedlund, Johan Cleasson 

• Mötet öppnades. 

• Till justerare valdes Sandra Hedlund. 

• Lykttilverkning av pumpa och skapande av halloweenutstyrsel blir måndag 29 oktober 17.00-19.00 i 
skolan matsal. Emmeli pratar med personalen och samkör med dem. Hon fixar också med 
inhandlingen av pumpor till denna aktivitet.   

• För att också göra det möjligt att för de som vill kunna skapa enklare form av klädsel till halloween 
(utan att behöva symaskin) tänkte vi kolla möjligheten att få in tyg och dylikt som folk kan skänka 
genom att lämna in i låda på respektive avdelning. Annars blir det halloweenmask det finns 
möjlighet att skapa på skapardagen den 29/10. Emmeli kollar detta med personalen. 

• Det bestämdes under mötet att vi kör ett halloweendisco fredagen 2 november. Mellan 16.00 och 
17.30 blir det för de små barnen (från förskolan upp till 1:a klass) och mellan 18.00 och 21.00 för de 
större barnen (från 2:a klass upp till 6:e klass). För de små barnen kommer vi att köra på ett lite 
nyttigare tema som snacks och möjlighet till fri lek i halva lokalen och avsluta med fiskedamm. För 
de större barnen blir det rent disco. Vi diskuterade en inträdesavgift på 10:- (ev. 20:- om ni anser det 
mer rimligt) och ingen försäljning inne. Emmeli pratar med personalen och de är också välkomna 
att delta på detta. 

• Inhandling av det som behövs till halloweenveckan gör Emmeli med hjälp av Kajsa Frida. 

• Försäljning av pumpalyktorna som barnen skapar kommer ske i anslutning till discon den 2/11. 

• Det finns eventuellt möjlighet att få hjälp med att hålla i aktiviteter av Vänskap Holsljunga. Emmeli 
kollar med Inger Lindberg om detta. 

• Det lyftes lite angående Lucia och en idé är att kolla med Lucia i Svenljunga om de vill komma och 
lussa på skolan. Johan kollar upp detta med vederbörande.  

• Det var tal om att ansöka om byalagspeng. Då det har kommit in väldigt många önskemål från 
barnen om att få tillbaka en linbana på skolan så kanske det är en idé att ansöka om byalagspeng till 
detta och i med det kunna få liten hjälp på vägen då detta är en dyr investering. Sista ansökan är den 
15 november. 

• Nästa möte 2018-10-22 kl. 18.00.                                                        
                                                   

• Mötet avslutades. 
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Sekreterare                                              Ordförande                                       Justerare 

…………………………………………………………………………………………………… 
Emmeli Christiansen                              Jan Svensson                              Sandra Hedlund


