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Föräldraföreningen Funbo Skola – FFFS – Möte 16 maj 2016 

  

Plats: 
 

Funbo skola 

Närvarande: Kerstin Linden, Ulrika Lindgren, Maria Berglund, Lisa Lundqvist, Jenny Fransson, 
Johanna Bylund och Anna-Karin Klomp 
 

Sekreterare: Johanna Bylund 
 

 

 

 

Ärende Innehåll/Resultat 

1.  Mötets öppnande  
   

Styrelsens ordförande Maria Berglund hälsar alla välkomna och dagordningen 
fastställs samt genomgång av föregående protokoll. 
 

2.  Information från 
skolan genom rektor 
Kerstin Linden  
 
 
 

 Kerstin informerar 
 
 
Made har ev hittat en rutschkana och kollar säkerhetsbestämmelser med 
kommunen. Vi har inte hört något mer.  
 
Det kommer 38 barn till förskoleklassen i augusti. Det kommer en ny lärare som 
är utbildad lärare för de yngre åldrarna och Ina kommer tillbaka från 
föräldraledigheten. Därutöver kommer det att anställas en ny fritidspedagog. 
 
Det kommer att bli två åk 1 inför nästa läsår, en åk 2, en åk 2-3 och en åk 3. 
 
Alla elever på skolan har fått prova på att fotografera tillsammans med en 
fotograf. 
 
Läslyftet och Mattelyftet (vidareutbildning för lärare) fungerar väldigt bra och har 
redan gett positiva resultat för eleverna. 
 
 

 Fult språk 
Skolan upplever att det blivit mer vanligt med ”fult språk” vilket man informerat 
föräldrar om genom brev samt att man kommer att arbeta med detta i skolan. 
 

 Föräldraenkät 
Skolan har skickat ut en föräldraenkät vilken lämnas in i lådan i kapprummet på 
skolan. I samband med detta diskuterades den allmänna elevenkäten 8från 
kommunen) och frågan togs upp om man på något sätt kan göra så att även 
barn som har svårt att uttrycka om något är jobbigt kan få hjälp med det (t.ex 
med glada/ledsna gubbar).     
 

3. Ekonomiska läget Anna-Karin och Jenny ser över den ekonomiska rapporteringen inför årsmötet. 
 

4. Sponsring 
 

FFFS kommer att sponsra besök för åk 2 på ev Naturhistoriska riksmuseet el dyl 
(i år besök på Jällaskolan vilket inte kommer att kosta FFFS något) och åk 3 
besök på Tom Tits. FFFS sponsrar med totalt 20000kr/år som ska fördelas på 
samtliga resor. 
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Ärende Innehåll/Resultat 

 
Kerstin återkommer ang aktivitet för åk 1. 
 
Anna-Karin/Johanna köper pingisbord på XXL. Kollar transport. 
 

5. Kommande 
aktiviteter 

 Sommarfest 
Åk 2 ansvarar för den årliga sommarfesten, i år den 25 maj. 
 

 Årsmöte 
Årsmöte är den 30 maj kl 19.00 OBS! Notera tiden.  
 
 

6. Medlemsantal Betalande familjer uppgår till ca 50 stycken. 
 

7. Hemsidan Sara Bagge ansvarar nu för hemsidan och håller på att se över hur den kan bli 
ännu bättre. 
 

8. Avslutning Maria uppdaterar verksamhetsberättelsen för 2015 inför årsmötet. Skickas till 
samtliga i styrelsen i förväg. 
 
Nästa möte planeras till den 30 maj kl.19:00 i Tallens lokaler, mer information 
kommer.  
 
Mötet avslutades.  
 
 

 

 


