Protokoll styrelsemöte
Hardeberga föräldraförening (HAFF)

2016-05-10

Tid: Torsdagen den 10 maj 2016: kl 18:30 (nr 2016:5)
Plats: Solvinden, Lund
Närvarande styrelsen: Elisabet Andersson Hellesten (EAH), Jan Svensson (JS), Cia Håkansson
(CH), Pär Ekelöw (PE), Josefin Hjelm (JH), Magdalena Väpnargård (MV),
Frånvarande styrelsen: Hanna Pettersson (HP), Sanja Nilsson (SN)
Närvarande föräldrar: Dominic Bosman Venter (DBV), Ingibjörg Björnsdottir (IB), Magnus
Broman (MB)
§ 1. Mötets öppnande, beslutsmässighet

EAH hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat samt beslutsmässigt.
§ 2. Val av sekreterare och justerare

Mötet beslutade att välja PE till mötessekreterare.
Mötet beslutade att välja MV till justerare av protokollet.
§ 3. Fastställande av dagordning
Utskickad dagordning godkändes.
§ 4. Föregående mötesprotokoll
Protokoll från föregående möte 2016-04-13, nr 2016:4
Beslut att underskrivna protokoll skall skickas till revisor.
Årsmöteshandlingen alla underskrifter nu klara. Läggs till handlingarna.
§ 5. Ekonomi
- Tillgångar 98 908 kr, Sparkonto Resursbanken noll idag. 20 000 kr är beviljat för
grillhus till Fritis Vindkulla och Månkulla, samt föreslaget ca 4000 kr till pingisbord
till Solvinden enligt c) nedan. 70 000 kr sätts in på Sparkonto resursbanken. Kopior
på kvitton för inköp skall tillhandahållas HAFF. Se saldo för respektive klasskonto i
bilaga 1.

(Beloppet 116 109 kr överfördes från skolan 2014. 47 790 kr gick till
dåvarande klassers reskassor, 68 319kr kvar, dvs. 30 589 från tidigare och
senare basarer, summa 98 908 kr).
- Budget sammanfaller med punkt a) och c).
- Bifaller inte Solvinden äskande om pengar till biljardbord och ishockeyspel. PE
framför mötets förslag om medel till pingisbord med tillbehör till Solvinden för ca
4000 kr.

[Efter mötets avslutande har HAFFs styrelse via diskussiönsförum pa FB beslutat bifalla höpfallbart
biljardbörd för max samma summa da Sölvinden avvisat förslaget öm pingisbörd men patalat fritisbarnens
förvantningar angaende utlövat biljardbörd,].
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§ 6. Skolgårds- och trädgårdsdag

HAFFs skolgårds- och trädgårdsgrupp slås samman. Föreståndaren Fritids
Hardeberga har bjudit in till trädgårsdag 20 maj kl. 14-19, man kan komma tidigare.
Mötet föreslår att detta görs i samarrangemag med HAFFs skolgårds- och
trädgårdsgrupp.
EAH läste upp ett antal punkter/arbetsuppgifter som föreslagits av IB:
Pollarna på gamla skolans skolgård sägs vara i dåligt skick och bör i så fall primärt
grävas upp och möjligen ersättas. PE kollar om han hinner.
Andra förslag: Enklare konstruktioner t.ex. kanske stort luffarschack. Kistor att
lägga saker i.
Beslutat att fixa:
CH 10 hinkar och 20 spadar.
MV Dragkampsrep.
PE 12 basketbollar
§ 7. Aktuellt från HAFFs arbetsgrupper
a) Studiecirkel/föreläsningsserie (HP)
b) Skolmatsgruppen (SN, HP och EAH), möte genomfördes i går tillsammans med
Fernando. från köket för informationsutbyte med anledning av klagomål och
synpunkter på skolmaten från föräldrar som bett HAFF ta upp frågan. EAH tar upp
frågan med stiftelsen på mötet 16/5. Det finns både positiv och negativ input från
föräldrar, barn och personal, men mängden negativa reaktioner är stor. Några av
synpunkterna: Ej korrekt tillagning, ej tillräckligt proteininnehåll men halv- och
helfabrikat är inte ok såsom quorn- och soyaprodukter. Uppgifter har inkommit om
att maten inte räcker ibland, är ofta försenad och ibland har svalnat vid servering.
Önskemål om syrade grönsaker, mer rätter med baljväxter som bönor och linser och
utförligare beskrivning i veckobrev och/eller på hemsidan av vad som serveras.
c) Skolgårdsgruppen (PE)
d) Trädgårdsgruppen (MV)
e) Basargruppen – Kicki Svanström
f) Övrigt,
- Klädloppis anordnades på vårfesten – Cecilia Martin-Löf
-

Från föregående möte: Förslaget från HAFF om fadderverksamhet på skolan.
EAH har påmint skolan vid flertalet tillfällen men fått svaren att frågan
glömts bort, respektive inte hunnit tas upp på kollegiet men ska tas upp. EAH
tar upp frågan igen på stiftelsemötet 16/5.

-

EAH har ansökt om stipendium för HAFF, men ännu inte fått något svar.
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§ 8. Aktuellt från:
- Rektor, ingen info vid detta möte.
- Stiftelsen, Mötet 9/5 blev flyttat till 16/5 så inget att rapportera denna gång.
- Klassföräldrarna/klasserna, ingen info vid detta möte.
§ 9.

Konflikthantering
 Möte med lärarna/stiftelsemedlemmarna Magnus Oldenmark och Elisabeth Rydberg
Ghasemmanesh samt föräldrar till fem barn i klass 1 genomfördes 21 april angående
situationen i klassen. Huvudpunkten var att situationen upplevs som starkt
bekymmersam hos ett antal föräldrar som menade, eller var oroliga för, att deras
eller andra barn utsatts för kontroversiell behandling eller bestraffning. En av dessa
föräldrar på mötet hade redan flyttat sitt barn till annan skola. Andra föräldrar som
inte uppfattat att deras eller andra barn utsatts för kontroversiell behandling eller
bestraffning upplever att deras barn trivs, men ansåg naturligtvis att om denna typ
av behandling/bestraffningsmetod förekommer är detta inte är acceptabelt.
Stiftelserepresentanterna lovade att denna och övriga punkter som kom upp skulle
behandlas omgående. Ingen info har kommit tillbaka vid skrivande stund.


DBV rekommenderade att vi som föräldraförening sätter oss in i lagen om vad som
gäller angående båda parters rättigheter och skyldigheter. Risken är annars att all
diskussion bara består av spekulationer från HAFFs sida och filtrerad information
från skolans sida.
Ett exempel: all kommunikation med stiftelsen skall ske skriftligt med begäran om
skriftligt svar.
Förslag: HAFF kunde köra en egen studiecirkel angående skollagen.

§ 10. Uppdatering klassföräldralista Ingen info.
§ 11. Övriga frågor. Inga övriga frågor.
§ 12. Nästa möte Förslag On 1/6, To 2/6 On 8/6
§ 13. Mötets avslutande:

Lund 2016-05-10

Elisabet Andersson
Ordförande

Magdalena Väpnargård
Justerare

Pär Ekelöw
Mötessekreterare
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Bilaga 1:
Klasskonton på Nordea för Lunds Waldorfskolas klasser läsåret 2016-05-10

Klasser

Kontonummer

Klass 1 Christine

3029 23 75425

1334, städ o basar

Klass 2 Anja

3029 23 75336

1998, basar

Klass 3 Karin

3029 23 75344

9389 varav 6750 resebidrag, basar

Klass 4 Magnus

3029 23 75352

6813 varav 4590 resebidrag, basar

Klass 5 Camilla

3029 23 75360

4441 varav 1812 resebidrag, basar

Klass 6a Maria

3029 23 75379

1655, basar

Klass 6b Andromeda

3029 23 75387

1700, basar

Klass 7 Mia

3029 23 75395

5076 varav 4320 resebidrag, basar

Klass 8 Elisabeth

3029 23 75409

4860 resebidrag

Klass 9

3029 23 75417

4140 varav 3240 resebidrag, städ
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Bilaga 2:
TRÄDGÅRDS- OCH SKOLGÅRDSDAG
Välkomna på Trädgårds- och skolgårdsdag på VINDKULLA OCH MÅNKULLA FREDAGEN DEN 20 MAJ!
(Denna dag är Månkullabarnen också på Vindkulla.)
Vi kommer att anordna en trädgårdsdag varje termin och önskar att alla föräldrar och barn deltar på något
sätt.
Föräldrar får gärna baka en kaka eller/och ta med växter eller fröer. Gärna lavendel, bärbuskar och andra
plantor som inte är så krävande att passa. Vi har mycket att göra så vi hoppas att alla kan hjälpa till på
något sätt och så många som möjligt kan vara med under denna dag. Allt för att barnens skolgård ska bli
så fin som möjligt! Skolan bjuder på soppa, bullar och pannkakor grillade på elden.
Skriver upp er på lista på Vindkulla eller skickar mail till: fritids.vindkulla@gmail.com så vi vet hur
mycket soppa vi ska göra och hur många händer vi har. Om ni har önskemål om speciella uppgifter går
det bra att skriva det.
Vi har skrivit att ni kan komma kl. 14-19 men om någon vill komma tidigare eller på morgonen skriv till mig
och det går jättebra. Vi behöver all hjälp!
Uppgifter:
-

Gräva för två eldhus som skänkts av HAFF samt utekök och köra undan jorden i skottkärra
Hjälpa till med bålet och baka pannkakor
Ta hand om och servera soppa som köket tillagat till detta tillfälle. Diska efter soppan och städa
köket
Koka kaffe/te skära upp kaka - om någon bakat kaka
Anlägga och fixa rabatter och rensa ogräs
Plantera växter och så frön
Städa skogen, samla skräp och grenar och såga ved som läggs in i snickeriet
Städa snickeriet.
Samla in utspridda leksaker och bollar och slänga det som är trasigt
Reparera lekstugan bredvid snickeriet.
Har ni plattor att skänka så ta med så gör vi en plattsättning på gårdsplanen framför Vindkulla.
Alla sorter av intresse.

Hälsningar
Personalen på Vindkulla & Månkulla i samarrangemang med föräldraföreningen på skolan, HAFF

