Protokoll fört vid Holsljunga Föräldraförenings styrelsemöte 2019-04-09
Närvarande:

Jan Svensson, Lisa Sjöqvist, Emmeli Christiansen, Sandra Hedlund, Johan Claesson

• Mötet öppnades.
• Till justerare valdes Lisa Sjöqvist
• Äggen + innehållet till äggjakten fixar Emmeli och Lisa.
• Korv, bröd, dricka, ketchup, senap och kaffe ska inhandlas till fixardagen den 28 april.
• Det diskuterades vad som ska göras på fixardagen. Förslag på saker;
o Laga och måla bänkar. Jan kollar vad nya kostar.
o Fylla i rutor och linjer på skolgården.
o Måla lite nytt på skolgårdens asfalt som exempel hjärta, orm med siffror, bilväg etc.
o Röja sly och dylikt bakom idrottshallen vid ”pulkabacken”.
o Laga fotbollsnät.
o Få bort kottar.
o Rensa och kratta längdhoppsgropen.
o Roligare väggar på förråden - figurer av skivor att måla och skruva upp. Jan fixar
(dinosaurier, fiskar m.m., längdskiva för att mäta sin längd).
o Skiva att skruva upp på väggen vid rampen till tumlaren och måla. Jan fixar skiva.
o Tvätta förråden innan skivor skruvas upp.
• Saker som ska införskaffas till fixardagen;
o Färg till asfalt - Vit, grön, röd, gul.
o Utomhusfärg trä - Grundfärg, grön, vit, svart, blå, gul, röd.
o Penslar i olika storlekar.
o Roller.
• Önskemål om att byta ut babygungorna på lillagården då de nuvarande är för små och inte används.
Johan kollar med Svenbo.
• Önskemål har kommit från pedagogerna om att fixa ett lågt jakttorn till barnen. Och det finns även
en gammal båt vi får för att använda oss av till något kul. Då det inte är godkänt av Svanbo att
bygga något eget på skolans område finns det ett förslag om att bygga det i skogsområdet utanför
skolans område. Tillstånd ska kollas upp med kommunen först.
• Det kom förslag;
o om att anordna föreläsning eller dylikt mot mobbning.
o att ha en temavecka, exempelvis kompisvecka.
•
• Det togs upp att börja samverka med Överilad och Mjöbäcks FF.
• Nästa möte 2019-05-28 kl. 18.30
•

Mötet avslutades.
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