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Org.nr: 802455-9042 

 
HAFF-möte nr 5: 2017 

 

Tid: Onsdagen den 6 september 2017 kl 17 

Plats: Månkulla, 4:ans klassrum på skolan 

 

Deltagare 

 
Styrelsen 

 Ordinarie ledamöter  Suppleanter 

N Elisabet Andersson Hellsten (5) - Per Lindström (5) – frånvarande 

- Cia Håkansson (7) - frånvarande   

N Jan Svensson (7)   

N Magnus Broman (2A)    

N Henrik Grimlander (1)   

N Harmannus Meninga (1, 3, 6)   

 
Övriga närvarande föräldrar: Sten Westerberg, barn klass 4 

 

Anteckningarna från mötet har förts av ordföranden EAH 

 

Föregående möte: Nr 4: 2017-05-29 Var ett diskussionsmöte med vår nya rektor Madeleine Arderup. 
 

Frågor / ämnen som togs upp på dagens möte: 

 
Info om HAFF i klass 1: HAFF brukar vara med på första föräldramötet i klass 1 och berätta om HAFF. Då HM och HG 

har barn i klassen tog de på sig detta och har informerat om HAFF. 
 
Finns trädgårdsgrupp på skolan nu? Aktuella grupper och ansvarspersoner på skolan? EAH frågar Madeleine. 

 

Hur går det med växthusplanerna (växthus som skulle kombineras med café/cafeteria för Säterieleverna)? Skulle man 

kunna kombinera med hemkunskapskök? Hemkunskap klass 7-9? EAH frågar Madeleine. 

 

Inplanerade HAFF-möten: nr 6 Tisdagen den 3/10 kl 17 styrelsen (18), nr 7 Tisdagen den 7/11, nr 8 Torsdagen den 7/12  
 
Status planerna start Malmöskolan? 

 

Ingen städning på skolan av föräldrarna längre from denna termin. Anställd nu istället. 

 

Önskemål från föräldrar om tyskundervisning i någon form på skolan. Cecilia Martin-Löf, barn klass 3 och 7 har 

tidigare dragit igång och hållit i detta. Sten kontaktar henne. 
 
Skolmatsfråga: Föräldrasynpunkter på använding av soya och quorn i skolköket - Sten hör med köket.  

 

Listor:  

 Lista Klassföräldrar ska ha utsetts i alla klasser Uppdaterar lista för detta med aktuella namn. 

 Lista Facebbokrupper för klassena 
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Skolbussfrågor: HAFF har fått frågor från föräldrar om möjliga platser för från Malmö bussen att hämta barn i Malmö. 

Nytt för läsåret är att det går buss från Malmö. Möjlighet för Malmöbussen att köra in i Kyrkheddingen och släppa av 

barn på vägen från skolan. Bussen till Revinge/Harlösa från Dalby missas med 2 min. Barnen måste vänta en timme till 

nästa buss går. Går det att göra justering i körtiderna? Önskemål buss till Torna Hällestad  

– EAH pratar med Madeleine om detta. Madeleine hänvisar till Karin Seyfali som bussansvarig. 

 

Cykelställ: Finns något vid säteriet? Behövs nytt vid gamla skolan. 

 

Stiftelsemöten HT 2017: 

onsdagar 6/9, 4/10, 8/11, 6/12 kl 18- EAH är inbjuden av stiftelsen att vara med i början av mötena under en HAFF-

punkt. 
 
 
…......................................... 

Elisabet Andersson Hellsten 

Ordförande 


