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Org.nr: 802455-9042 

Styrelsemöte 2018:3 
 

 

Tid: måndagen den 12 mars 2018 

Plats: 4:ans klassrum/Månkulla Lunds Waldorfskola 

 

 

Deltagare 
 

Styrelsens närvaro på mötet: 

 Ordinarie ledamöter  Suppleanter 

R Elisabet Andersson Hellsten (5) R Per Lindström (5) 

- Magnus Broman (2A) - Eleonor Pavlov (4, 8) 

- Peter Polfeldt (6) R Ginny Rankin (1, 3) 

R Jan Svensson (7)   

- Harmannus Menninga (1, 3, 6)   

R Malin Stenberg (lekskolan, 1)   

(R=närvarande med rösträtt, N=närvarande utan rösträtt, - =frånvarande. (?)=barn i klass) 

 

Övriga 

Ida Helmers (barn i lekskolan) från Fritids  

 
 

§ 1 Val av mötesordförande, sekreterare och justerare 

Elisabet Andersson Hellsten utsågs till mötesordförande, Sekretera Jan Svensson 

och justerare Malin Stenberg. 

 

§ 2 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkänns 

 

§ 3 Beslutsmässighet 

 Mötet befanns beslutsmässigt 

 

§ 4 Presentation (bor, barn i klass, kontaktuppgifter, annat) 

 Alla närvarande presenterade sig. 

 

§ 5 Ida Helmers från Fritids är med och det finns tillfälle att ta upp fritidsfrågor 
Skolan har prioriterat upp byggandet av uteköket som HAFF tidigare lämnat bidrag till efter att 

HAFF frågat om hur det går och så har de ändrat i funktionen 

till att vara ett uterum med möjlighet till uppvärmning och att installera en pizzaugn. 

I och med att man ändrar till ett uterum måste man ha bygglov. 

Petter kommer att göra nya ritningar för ansökan till bygglov. 

 

 Fritids kan erbjuda sommarfrids i år på Delfinen från 1 juli till 3 augusti. 

 

§ 6 Föregående mötesprotokoll 2018: nr. 12 samt årsmötet del 1-2 
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§ 7 Verksamhetsplanering 

 

Något ur verksamhetsplaneringen: 

- Klädbytardag 

       - Verka för bättre information från skolan 

       - HAFF har fått in många förslag från föräldrar som vi jobbar vidare på 

       - Arrangera föreläsningskvällar – Malin håller i detta 

       - Julbasaren 

       - Familjegympa varannan vecka i Byaskolans gymnastiksal Södra Sandby – Eleonor håller i detta 

       - Klassföräldrar 

 

 

 1. Föreningens ekonomi 

   Detta tar vi på nästa möte 

 2. Kommunikation 

  a. inom styrelsen 

   Telefonlista och e-post.  

  b. med föräldrar 

   För att kunna nå alla föräldrar ger vi information på 

skolans hemsida under HAFF och via veckobrevet samt i Facebookgruppen Lunds 

Waldorfföräldrar och medarbetare 

  c. med skolan (rektor, stiftelsen, kollegium) 

Sker främst med rektor Madeleine och styrelsen i stiftelsen.  

HAFFs ordförande Elisabet har varit inbjuden att delta i begränsad del av stiftelsens 

styrelsemöten. 

I stiftelsen sitter nu även Sten Westerberg, förälder i klass 4, och viss kontakt kan 

förhoppningsvis gå genom honom.  

HAFFs kontaktpersoner i kollegiet har varit Renate Wätte och Johan Rehnqvist. 

Peter i HAFF som arbetar på skolan kan också fungera som en utmärkt kontakt med skolan. 

 

 

§ 8 Nästa möte 
  Nästa möte blir cirka vecka 15  någon dag fastställdes inte. 

 

§ 9 Aktuellt och övriga frågor 
Det var en stor diskussion angående informationen från skolan. 

Informationen måste kunna blir bättre. 

Hemsidan: Den behöver justeras så att 

formatet passar i olika medier och att orienteringen på förstasidan ska 

innehålla tydliga guidelinjer till var man hittar information. 

En stor bild som man måste skrolla ner i bör undvikas. 

 Mer nyheter på hemsidan. 

Ett förslag är att bilda en grupp som administrerar hemsidan. 

Var har halvårsrapporterna tagit vägen som innehöll så mycket aktuellt om skolan, låg tidigare på 

hemsidan och skickades ut till HAFF. 

 

Veckobrevet: Veckobrevet bör skickas ut på fredagar och inte som idag när det ofta kommer sent 

måndag-tisdag, varför inte lägga ut det på hemsidan. 

 

 Utnyttja veckobladet som informationskanal med  
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  - Nytt från rektorn. 

  - Vad händer på skolan. 

  - Klass XX berättar. 

  - Förslag från elevrådet. 

  - Aktiviteter HAFF. 

  - Presentation av nya medarbetare. 

  - Presentation av vad olika lärare gör etc 

 - Skapa en ny snygg layout på veckobrevet 

 

HAFF efterfrågar fortfarande skolkatalogen 

 

Facebookgruppen ”Lunds Waldorfföräldrar och medarbetare” administreras av föräldrarna och det 

framgår i ”Om” gruppen, men Elisabet förtydligar detta ytterligare där.  

  

  

Vi diskuterade  förslag till skolan om att verkar för ett samarbete med andra 

Waldorfskolor både inom utanför Sverige.  

Per undersöker hur vi kan göra ansökan om Erasmus bidrag. 

   

 

Diskussion om busslinjerna. Peter undersöker om bussbolaget har en busskarta eller liknade. 

Det frågades om hur man har valt de hållplatser som finns idag 

och om det finns andra möjligheter. 

 

 

§ 10 Mötets avslutande 

  

 

 

 

Signeras: 

 

 

 

               

Elisabet Andersson Hellsten  Jan Svensson 

Ordförande  Sekretera 

 

 

   

Malin Stenberg   

Justerare 

 

 


