Protokoll fört vid Holsljunga Föräldraförenings styrelsemöte 2019-01-07
Närvarande:
Hedlund

Jenny Karlsson, Jan Svensson, Johan Claesson, Emmeli Christiansen, Sandra

• Mötet öppnades.
• Till justerare valdes Sandra Hedlund.
• Emmeli kollar med Madde om hon kan rapportera ekonomin via mail en gång i kvartalet till
foraldraforening@holsljunga.se.
• Under sportlovet vecka 7, den 14 februari, beslutades det att hålla två olika aktiviteter under
samma dag, en för de mindre barnen och en för de större barnen. Förslag som kom upp var
miniröris och parkour. Johan kollar med Simon på skolan om han kan tänkas hålla i detta
och vad han tar för det. Johan inhandlar också frukt och vaniljsås till fruktsallad och gurka
och citron till vatten.
• Om vädret tillåter under sportlovet kommer vi även att anordna pulkaåkning med
korvgrillning. Dag för detta blir i så fall tisdag den 12 februari.
• På påsklovet vecka 16 kommer vi anordna äggjakt på skolan område. På lilla gården för de
små barnen och utanför lilla gården på skolans övriga område för de större barnen. Sandra
och Jenny fixar med äggjakten med ledtrådar och dylikt. Datum för detta kommer bli
förmiddag onsdag den 17 april. Bra att få in anmälan från de som kommer delta på detta för
att veta antalet.
• Fixardagen blir söndagen den 28 april från 11.00 med korvgrillning under dagen.
Pedagogerna kommer få maila vad som behöver fixas på skolgården.
• Till skolavslutningen bestämdes det att istället för att ge presenter till varje pedagog så
kommer vi att en vecka innan avslutningen att ställa i fruktskål och godisskål i
personalrummen och önska dem trevlig sommar och glädjas av frukten och godiset.
Emmeli inhandlar frukt och godis till detta.
• Senast den 18 januari behöver kommunen få in anmälan om kommande aktiviteter för att vi
ska kunna få bidrag på 1000:- till aktiviteterna och komma med i kommunens
sportlovsblad. Emmeli fyller i blanketten och skickar in så fort det är bestämt vad för
aktivitet det blir.
• Nästa möte 2019-04-09 kl. 18.30
• Mötet avslutades.
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