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Protokoll fört vid Föräldraföreningens stormöte 2013-01-23 

1. Ordförande Elisabeth Gustavsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat. 

2. Till ordförande för mötet valdes Elisabeth 

3. Till sekreterare att föra protokollet valdes Jonas Rynner. Att justera protokollet 

valdes Christina Wallberg och Elisabeth Gustafsson 

4. Närvarande 40 föräldrar(med styrelse). Mötet är beslutsmässigt. 

5. Biträdande rektor Katarina tog till orda.  Hon informerade om Valö, nya lokaler, 

elevråd, lekplats, skolverkets besök. 

Valö- Ny förskoleklass och nya elever med nya lärare. Nu har det landat och 

stämningen är god, både bland elever och personal. Skolan är mycket nöjda med 

paviljongen som har bra utrymmen. Barnen är också nöjda med lekplatsen. Dock har 

man varit tvungna att ”spärra” snurran pga olycksrisk 

 

Synpunkt från förälder: Det är väldigt mörkt nu på vintern vid de nya barackerna. 

Detta beror på avsaknaden av belysning/bra belysning. Katarina-Vi skall titta på 

detta.  

 

Nytt för i år är också en tredje klass 6. Detta har funnits tidigare år, dock inte alla. 

 

Skolverket var här förra veckan. Intervjuade både elever och lärare. En rejäl 

”genomlysning” av skolan gjordes. Resultatet från detta är inte offentligt utan 

kommer genom rektor Eva Daveus senare. 

Skolan finns på facebook. Gå gärna in på sidan och titta.  

Beställda tröjor, mössor etc finns att avhämta på skolan, kontakta Mikael Arenäs. 

Kläderna kommer att läggas ut igen till våren för försäljning. 

 

Viss turbulens i matsalen i höstas p ga mycket elever. Vissa klasser får nu maten 

utkörd och de äter i sina klassrum. Detta fungerar mycket bra. 

Stefan arbetar med en ny idrottshall. Meningen är att de yngre barnen skall ha sin 

idrott där.Detta blir troligtvis  upp till klass 4 medan övriga barn får gå till gothia 

hallen. 

 

Indien- rektor Eva Daveus och elever är i Indien och besöker en skola. Ebba P har ju 

sedan en tid utbyte med en skola i Indien och elever från denna skola var på Ebba i 

höstas. 
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6. Christina Wallberg tog till orda och redovisade julbasaren. 

Julbasaren 2012 var mycket lyckad. Inga allvarliga incidenter. Dock måste alla bli 

bättre på att utvärdera och skicka in denna utvärdering till Christina. Blankett finns på 

FF hemsida.  Erfarenheter visar att det är bättre om klasserna arbetar för sig själva 

och inte slås ihop med fler klasser från samma årskurs.  

Eftersom klass 9 numera åker utomlands på hösten finns inte samma behov av att 

samla in pengar på basaren. Eftersom 9:orna har hamburgerförsäljning som ger 

mycket pengar till klassen skall FF styrelse fundera på om någon annan skall ta över 

denna försäljning. Vi hade i år valt att stryka de nedre våningarna på skolan för att få 

det mindre utspritt. Detta var ett lyckat koncept. På sikt kan det vara en stor fördel 

att använda matsal, aula och idrottshall. 

 

7. Medlemstävlingen har gett ett ökat medlemsantal i Föräldraföreningen. Tre klasser 

vann i år.  

Fråga: Har någon klass 100 % medlemmar? SVAR-Nej 

Vid en kontroll av inbetalningarna  så visade det sig att efter tävlingen var avslutad 

hade ett flertal betalat in till FF. Detta gjorde b la att klass 1A har 100 % medlemmar i 

FF. 

 

Sponsringen har däremot gått ner år för år. 

 

Mötet var mycket eniga om att skolan måste  profilera sig mer och trycka på att Ebba 

Pettersson är en privatskola. Många uppfattar Ebba som vilken skola som helst. 

Informera, att söka Ebba och att ha sina barn på Ebba kräver ett stort engagemang 

från föräldrarna. Engagemang föder engagemang. Detta är också ett ledord för att få 

en bra skola. 

Man söker inte Ebba längre, man flyr från en annan skola till Ebba var en uppfattning 

som kom upp. Detta skall tas upp med Rektor Eva Daveus. 

 

8. Snart går tiden ut för äskningar VT 2013.  Elisabeth redogjorde för de äskningar som 

tilldelades pengar HT 2012 och hur styrelsen fördelar pengar enligt de principer vi 

har. Det måste vara guldkant för barnen innan vi godkänner en äskning. 
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9. Föreläsning Netscan kommer att genomföras den 26/3. Föreläsaren har varit på 

skolan tidigare och gjorde ett starkt intryck. Det handlar om ungdomar-barn på nätet 

och hur sårbar man är. 

Föreläsaren kommer att vara på skolan hela dagen och ha genomgångar både med 

barn och lärare. På kvällen är det föreläsning för alla föräldrar. Detta är en 

föreläsning man INTE får missa. 

Fråga: Har skolan vidtagit några åtgärder pga ”instagram” turbulensen som var 

tidigare i år. FF styrelse kontrollerar detta med rektorn. 

10.  Ebbas namnsdag är den 6/3. Eleverna bjuds på tårta av Föräldraföreningen och vi vill 

att det är föräldrar som skär upp tårtan. Är det någon som kan komma från ett par 

timmar och hjälpa till så kontakta Christina. 

11.  Diskuterades städdagen och dess existens. Förslag är att byta fokus till fixardag. Vi 

anser att det är skolan som skall ansvara för att det blir bra städat. Städningen nu är 

många föräldrar inte nöjda med. Förra städdagen var det föräldrar som fått städa 

toaletter eftersom dessa såg fruktansvärda ut. 

Fråga: Har inte skolan något kvalitetssystem för uppföljning i syfte att följa upp tex 

städning och maten på skolan, dvs tjänster man köper utifrån. Det har framkommit 

att matsalen inte känner till att flera barn har allergier. 

Christina kommer att ta upp detta med rektorn. 

Beslutades att det skall vara en fixardag. Elevrådet får i uppgift att ta fram önskemål. 

 

12.  Eftersom det inte var några övriga frågor avslutade Elisabeth mötet. 

 

 

Vid Protokollet 

 

 

Jonas Rynner  

    

Justeras   Justeras 
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Christina Wallberg  Elisabeth Gustafsson  
 


