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Närvarande: 

Kim Hazelius, KH (förälder lekskolan Hardeberga) 

Magdalena Väpnargård, MV (förälder Solvinden) 

Elisabet Andersson, EA (förälder klass 1) 

Cia Håkansson, CH (förälder klass 3) 

Pär Ekelöw, PE (förälder klass 5, 3 och Solvinden) 

 

Frånvarande: Per Kristav (förälder klass 3) 

 

Gäst: Örjan Liebendörfer, ÖL (rektor). 

 

§ 1. Mötet öppnades av EA, som fann styrelsen vara beslutsmässig. 

§ 2. Till mötesordförande valdes EA, mötessekreterare PE och justerare MV. 

§ 3. ÖL informerade 

 Dokumentationsarbetet på skolan löper på.  

i. Arbetet med en klar vision, ledande till en verksamhetsplan, budget, 

värdegrund och kommunikationsbas fortgår. 

ii. Föräldraenkäten är utskickad med senaste svarsdatum senast 22 april. 

Eleverna i klass 4-9 har fått fylla i en elevenkät och det samlade resultatet av 

de två enkäterna kommer att bli tillgängligt när analysen är slutförd.  

iii. Eleverna är i stort nöjda med trivsel och inlärning, men eleverna i de äldre 

klasserna är inte nöjda med maten. Även städningen lämnar en del att önska. 

iv. Väldigt få fall av kränkande behandling från andra elever eller vuxna har 

framkommit. 

v. Skolinspektionen kommer på besök den 20-22 maj och även de kommer att 

få ta del av enkäterna. 

 Skolans ekonomi. 

i. Vi har ca 177 elever i år, budgeterat för 170, d.v.s. plus jämfört med budget. 

Minst 180 elever är dock ett riktvärde för att skolan ska kunna betala 

tillräckliga löner till lärarna samt sköta om fastigheter mm. 17 nior går ut och 

18 ettor på väg in som det ser ut idag. Krasst sett finns det en förskola för lite 

för att försörja skolan med elever. Det finns 40 barn i Malmö i kö, men ingen 

lokal. 

ii. Skolpengen har höjts och skolan har gjort kraftiga besparingar de senaste 

åren. Skolans minus har vänt sedan tre år tillbaka, dessförinnan märkbara 

förluster.  

iii. Skolans underhåll är eftersatt m.a.p. fastigheter och möbler. Det är mycket 

slitage på klassrummen. ÖL vill att HAFF hjälper till att få föräldrarna att 

engagera sig för att få en yttre och inre miljö som fungerar. T.ex. vill Renate 

få igång en arbetsgrupp med föräldrar (t.ex. sy gardiner). Projekt blir inte 
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klara, som t.ex. linbanan. Här kunde frivilligt föräldraarbete spela en stor roll. 

KH påpekade att något att samlas kring behövs, t.ex. blev många engagerade 

i arbetet kring lekbäcken. 

iv. Prio 2 efter underhåll och utemiljö är på sikt en aula/idrottshall. ÖL menar 

att även här kunde frivilligt föräldraarbete spela en stor roll. 

v. Skolans revisor vill flytta 116’ som är fonderade på skolan så att de 

disponeras av HAFF istället för skolan eftersom de inkommit från tidigare 

föräldrainsatser. 

vi. Rekryteringen av behöriga lärare är ett problem. Ämneslärare i svenska & 

engelska och flera andra ämnen behövs till nästa läsår. I framtiden kan 

klasslärare bli ett problem. Utbildningen kommer igång igen, men det tar 5 år 

att gå denna. Lärarutbildningen kommer först i Stockholm, men kanske kan 

den komma att utökas till att även äga rum i Skåne. 

 Eventet i Stadshallen är uppskjutet. 

§ 4.  Ingen representant från skolans styrelse närvarande för att berätta något. 

§ 5. Uppföljning av tidigare mötespunkter. 

 Div. personer som har sagt sig vilja ta tag i saker har inte hört av sig och inte svarat 

på kontaktförsök från HAFF. 

 De 117’000 ska över när överenskommelse ordnats med sekretariatet. 

 Projektet busspålar rullar på (skall i skrivande stund vara i marken). 

 CH sköter bokning med Vindkulla, fått kvittera ut och är ansvarig för nyckel så att vi 

kan hålla våra möten utan att behöva låna nyckeln var gång och lägga ut den efteråt. 

 Maria, lärare i klass 4a, och Alexandra, förälder i klass 4a driver 

skolträdgårdsgruppen, aktiviteter skall publiceras på hemsidan. De planerar ett möte 

efter påsk för planering av vårens skolträdgårdsdag. CH etablerar kontakt. 

 EA med Jens deltager i Waldorfföräldranätverksträffen i Bromma nästa helg. 

 Bollhusfönsterfrågan bordlades till nästa möte pga. frånvarande driftsperson. 

 PE har träffat rektor och diskuterat kommunikationsfrågan, men det lutar åt att vi 

inväntar resultatet från enkäten innan vi går vidare. 

 Veckobrevet öppet istället för PDF under bearbetning 

§ 6.  Ekonomi 
CH har startat dialog med Ekobanken 

§ 7.   Klassrepresentanter 
Klassföräldrarekryteringen har gått framåt, men det fattas fortfarande några. PE och 

CH funderar på att sätta ihop ett infoblad för att tydliggöra den ”oberoende” 

klassförälderns önskade roll. 
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§ 8.  Facebook 

 Styrelsen startar en ny FB-grupp för enbart styrelsemedlemmar för diskussion och 

delande av dokument under bearbetning. 

 Den grupp som hittills använts till detta ändras från hemlig till sluten, dvs den syns, 

och där kan alla som vill ha en aktiv funktion i HAFF söka medlemskap och 

kommunicera med varandra om de olika frågeställningar och projekt som drivs på 

operativ nivå. Namn: HAFF styrfrågor. 

 En tredje öppen grupp för alla föräldrar som fritt vill debattera grisdofter etc. kunde 

skapas, dock med restriktionen att administratören godkänner förslag på 

diskussionsämnet. Namn: HAFF föräldraforum. Beslut ej taget ännu. 

§ 9.   Basarplaneringens status 
MV tar på sig att dela ansvar med Katja som överste julbasarsamordnare. Det finns 

hittills tre föräldrar som anmält sig intresserade av att vara delprojektledare. 

Förberedelsearbetet skall starta före sommaren och det operativa arbetet direkt 

efter sommarlovet. 

§ 10. Övriga arbetsgrupper 
Intet nytt. 

§ 11. Övriga frågor 
Det diskuterades att även lekskolorna skulle få ta del av skolans veckoblad. MV och 

KH skulle kolla. 

§ 12. Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till 29/4 kl. 18.30 

 

Hardeberga 2014-03-04 

 

       
Elisabet Andersson   Pär Ekelöw 
ordförande    protokollskrivare 
 
     
Magdalena Väpnargård  
justerare  
 


