
Protokoll fört vid Ebba Petterssons Föräldraförenings stormöte 2014-01-28 

 
1. Hälsade ordförande Christina Wallberg alla välkomna 

2. Berättade Christina att rektor Eva Daveus är på möte och kommer senare 

3. Tog upp mötets agenda 

4. Julbasaren: Alla måste skicka in utvärdering. Ju bättre denna skrivs ju enklare är det 

för efterföljande klasser nästa år. Klassföräldrarna är ansvariga för att denna skrivs. 

9:orna har gjort en jättebra utvärdering. Denna kommer att finnas som exempel på FF 

hemsida.      

Det var problem med platser i år. Detta beror på bristande kommunikation. Det finns 

ett förslag att genomföra basaren på fredag kväll. En lärare på Ebba talade om att de 

minsta barnen INTE kommer orka att genomföra detta. I alla fall gäller detta upp till 

klass 4. Christina uppmanade alla att fundera över förslaget. 

Kommentar: Väldigt bra att utnyttja gympasalen till basaren. 

 

5. Rektor Eva Daveus tog till orda. 

Aktuella ämnen: Skolmaten är på tapeten. Där har skolan skickat ut en enkät till alla 

elever på schoolsoft. Se till att era barn svarar på denna. Skolan ser över matsalen och 

hur denna kan förbättras. 

 

Frågestund:  
Det har varit inbrott på parkeringen. Vad gör skolan åt detta ? 

Svar: Det enda vi kan säga är att aldrig lämna värdesaker i bilen. 

 

-Många kör alldeles för fort vid parkeringen och parkerar precis vid staketet för att 

lämna sina barn. Svar: Det är ju föräldrarnas ansvar men skolan kan skicka ut en 

”blänkare” med en uppmaning till alla föräldrar. 

 

Rektorn informerade att det är mycket stölder vid Gothia Arena. Man stjäl t om 

duschtvål och schampo. Alla elever får ta med sig sina saker in till gympan. Skolan 

samarbetar med polisen i denna fråga. Prolympia har haft stölder där några varit inne 

och stulit elevernas skor. 

 

Förslag: Skolbussar som hämtar barnen till skolan. Föräldrar möter upp och tar barnen 

från bussen till skolan. FF kollar upp om detta är görbart. 

 

Rektorn informerade också om 100 års jubileet som startar med Ebbas namnsdag. 

Höjdpunkten kommer att bli kick-offen i augusti. 

Därefter lämnade rektorn mötet 

 

6. Christina tog över efter Eva.  

Föreläsare: Inga föreläsare inbokade i år. Netscan hade vi förra året och det är 

lämpligt att ha detta vart tredje år. Några förslag ? FF tar gärna emot tips ! 

 

7. Traditioner 

Kick-offen gäller alla barn. Skolan arrangerar, FF betalar.  

Ebbas namnsdag: Alla klasser gör sina egna tårtor. FF köper in alla råvaror. 

Nobelfesten för 8:orna:  

Avslutningsfesten för 9:orna 

 



FF styrelse vill ha förslag från alla elever och föräldrar på traditioner för 3:orna och 

5:orna. 

Idéer som diskuterats är t ex en dag på sjöräddningen och besök på Älvsborgs 

fästning. 

En annan idé är ett jogging-lopp för alla. Man springer 500 meter och sen får alla 

diplom och glass. Ebbaloppet kan det heta. 

 

Finns det traditioner från förr som man kan väcka till liv ? FF styrelse kollar upp detta. 

 

Vet skolan om att det finns ett museum vid prästgården  intill Ebba Pettersson? På 

nedervåningen finns det en uställning om Göteborgs historia och på övervåningen en 

skolsal från förr med en sandlåda man använde som griffeltavla. Mötet tyckte detta var 

intressant och skall kolla upp det med rektor Eva Daveus 

 

8. Skolmaten. 

Salladen är alltid slut All mat läggs i grytor och blandas. En klass har gympa direkt 

efter lunch. Detta är inte bra. Skolmaten är ständigt i fokus och vi skall bevaka vad 

skolan gör och se resultatet av utvärderingen. 

 

9. Medlemsavgift vs sponsring. 

Diskuterades hur vi skall finansiera FF verksamhet. De flesta var överrens om att 

skriva ”-1000 kr per barn och termin är kutym” inte är bra. Men sponsringen blir bara 

mindre och mindre år för år. 

FF skall ta fram tre olika förslag och presentera på hemsidan. Där skall man kunna 

rösta på förslagen. Det skulle kunna vara enligt följande. 

1) Oförändrad, som nu 

2) Två avgifter á 250 per år. En på hösten en på våren. Ingen sponsring 

3) Förhöjd avgift på hösten 

 

Styrelsen utvecklar förslagen och lägger upp dessa på hemsidan. 

 

 

 

Vid Protokollet 

 

 

 

Jonas Rynner 

Sekreterare  


