
 

Minnesanteckningar -  
Styrelsemöte i Föräldraföreningen vid Lillgårdsskolan 

Mötesplats 

Digitalt  
Mötesdatum 

2021-05-20 

Mötestid 

Kl. 18:30–20.00 
 

Utfärdare 

Martin Bergram 
Telefon 

 
 

 

 
Länk till bilaga 1 

 
Länk till bilaga 2 

 
Länk till bilaga 3 

 

 

Namn Klass 

Sara Jonson F-klass 

Jonas Brandinger F-klass 

Madeleine Persson År 1 

Patrik Jonsson År 1 

Caroline Lorentzon År 2 

Martin Bergram År 2 

Anna Tjerneld År 3 

Elisabeth Uhlin År 3 

Martin Kindberg År 4 

Gustav Engvall År 4 

Helene Ranada År 5 

Marie-Louise Greger Nelson År 5 

 År 6 

Haraldur Haraldsson År 6 

  

Ej närvarande 

1. Mötets öppnande 
 

Ordförande hälsade välkommen till mötet. 

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 
 

Gustav Engvall och Martin Bergram 

3. Kommentarer på föregående minnesanteckningar 
 

Ordförande gick igenom föregående protokoll. ”Scenen är vår” genomfördes digitalt. Rosor 

ordnades av Gustav. 

Under Valborg genomfördes ingen nattvandring pga att inga anmälde sig. Sannolikt 

pgalockdown.  

4. Ekonomi, kassörens lägesrapport 

Kassör ej närvarande men meddelat ordförande läge innan mötet. 



58 000 kr finns i kassan. 40 000 kr är tingade till belysningsarbetet. Vi kommer även ha 

kostnader för färg till målning av grön bänk samt fasad. 

 

5. Lägesrapport olika funktioner 
 

Hemsida / Facebook - Sara 

 

Ej närvarande. 

 

Kultur - Helene 

 

Inget att rapportera. Ordförande tackade så mycket för arbetet med de interaktiva konserterna 

på skolan 

 

Valberedningen – Patrik och Anna 

Inget att rapportera. Det finns sedan tidigare en kandidat till en avgången post men en saknas 

fortsatt. Valberedningen efterhör vilken kompetens som behövs till styrelsen.  

 

Städansvarig – Martin och Elisabeth (ej närvarande) 

Målning av fasad: Målare Henrik ej svarat på mejl. Patrik pratar med honom då de har kontakt 

regelbundet och återkommer om han kommer med några tips kring målningen eller om han 

kommer delta. Martin skickar ut mejl via MariaUlvan om att målningen sker12–13/6 

(alternativ19-20/6 vid regn). Behöver tvättas och målas 1–2 ggr så bör kunna fixas på en helg 

och behöver sannolikt inte vara med så många föräldrar.  

Vårens flyttade städdag: Beslut att den genomförs14–15/8. Årskurserna avlöser varandra i 

tvåtimmars-pass. Det vill säga tex lördag kl 10.00 årskurs 1, kl 12:00 årskurs 2 osv. 4 klasser 

ena dagen och 3 den andra. Innestädningen kommer delas upp i små områden och vi jobbar 

oss igenom skolan från en ände till den andra. I varje klassrum finns lappar att kryssa i vad 

som är gjort och vi har också en gemensam tavla utomhus med sammanställning vad som är 

gjort och vad som ska göras. Föräldrarna bör ta med mycket redskap så de kan städa ett helt 

rum med allt vad det innebär. Föräldrar ska mejla sin klassrepresentant om de ej kan komma 

för att vi ska kunna dela ut uppgifter i efterhand. Martin B sammanställer listan över vilka 

som ej kunde närvara. Martin skriver ihop en inbjudan och skickar till MariaUlvan för utskick 

till hela skolan. 

 

Gympasal – Jonas 

 

Ej närvarande. 

Vi beslutar att gympasalen fortsatt ej kan hyras ut utifrån pandemiläget. Diskussion igen efter 

sommaren.  

 

Elevråd- Haraldur 

 

Har mejlat men de har inte svarat. Har länge varit mycket lite att göra. Framöver bör det 

formuleras vad funktionen innebär och sonderas vad vi och skolan tycker. Ska posten tas 

bort? 



 

Idrott – Caroline 

 

Ej närvarande  

6. Inkommande ärenden 

Ordförande tar upp att rektor har informerat honom om ett försök till cykelstöld. Den 

informationen har dockredan gått ut till alla föräldrar på skolan.  

 

7. Årskalendern 
 

Höststädning – Beslut om att planeringen sker på mötet 7/6. 

 

Fika till skolavslutning – Beslut om att vi klassrepresentanter kollar med klasslärarna vad 

som är ”lämplig” fika ur allergi och praktisk synpunkt. Behövs det glas till saft? 

Föräldrarna i klasserna får sedan baka valfritt anpassat utifrån klasslärarens önskemål 

samt inköpa saft och eventuella plastglas. Detta meddelas till klasserna av 

klassrepresentanterna.  

 

Haraldur ska kolla med rektor om föräldrar till barn i årskurs 6 får komma på 

avslutningen.  

 

Glass till skolstart – Beslut kring detta skjuts upp till möte 7/6.  

 

Nattvandring - Klass 4 nattvandrar kväll efter skolavslutningen. Gustav har koll på detta. 

Madeleine har sannolikt västarna.  

Klass 2 nattvandrar kväll efter skolstart. Info bör gå ut innan skolavslutningen via 

klassrepresentanter. 

8. Övriga frågor 
 

Patrik funderar och kollar eventuellt med rektorn om vi ska fixa någon mindre praktisk 

grej i skolbyggnaden under sommaren. Vår genomgång av bygganden bra underlag att 

utgå från.  

9. Mötets avslutande 
 

Nästa möte måndagen den 7/6kl 18:30-20:00. Digitalt. Gustav bjuder in och skickar 

kallelse som vanligt.  

 

 


