HAFF-möte nr 5: 2018

Protokoll
Org.nr: 802455-9042

Tid: Måndagen den 28 maj 2018 kl 18
Plats: Rektorns kontor

Styrelsens närvaro mötet:
Ordinarie ledamöter

Suppleanter

N

Elisabet Andersson Hellsten (5) – ordförande

N

Per Lindström (5)

N

Magnus Broman (2A) - sekreterare

-

Eleonor Pavlov (4, 8)

-

Jan Svensson (7) – vice ordförande

-

Ginny Rankin (1, 3)

N

Peter Polfeldt (6) - kassör

N

Malin Stenberg (lekskolan)

N

Harmannus Meninga (1, 3, 6)

§ 1 Mötets öppnande
Elisabet förklarar mötet öppnat.
§ 2 Val av mötessekreterare och justerare
Malin skriver protokollet och Magnus justerar.
§ 3 Fastställande av dagordning och beslutsmässighet
Dagordningen fastställs och mötet finnes beslutsmässigt.
§ 4 Skolans rektor Madeleine och Ida från fritids är med och berättar om aktuellt på skolan och svarar på frågor
Ida Helmers från fritids har fått förhinder. Hon hälsar att uteköket är under planering och återkommer om det framöver.
Skolans rektor Madeleine har ordet.
Hon berättar att skolan jobbar preventivt mot droger, mobbing och sexuella trakasserier men också att det förekommit
situationer där åtgärder gjorts. HAFF har haft kontakt med Madeleine i frågan och föreslagit diskussions- och
informationsmöten med föräldrarna.
Ämnet elevfadder tas upp och ses som något positivt som vi ev. kan prata mer om framöver.
Skillnader Gamla skolan och Säteriet. Aktiviteter på raster på Säteriet tas upp och Madeleine berättar att hon jobbar med
elevrådet kring att skapa aktivitet. Ett växthus är på gång, vi pratar om aktivitetsrum och möjligheten att starta café i
niornas regi ett par gånger i veckan. Biblioteket skulle kunna vara öppet mer på rasterna. Vi nämner vikten av
närvarande personal på rasterna.
Madeleine pratar om att rekrytering av personal till hösten pågår, de flesta tjänster är nu tillsatta.
Madeleine berättar att hon har lämnat ett förslag på en en kommunikationsplan till skolans styrelse.
Vi pratar om veckobrevet och hur det kan förbättras innehållsmässigt så att fler läser det samt att användningen av
Schoolsoft breddas så att även kommunikation med föräldrar kan ske genom detta system.
Betyg nämns och Madeleine berättar att det ska sättas i åttan för att eleverna ska förberedas inför nian då betyget ju
används för att söka in till gymnasiet.
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Föreläsningar/samtalskvällar om Waldorfpedagogik för föräldrar med barn på skolan efterfrågas och en diskussion
kring huruvida det är nödvändigt att som förälder med barn i en Waldorfskola vara insatt i den pedagogik skolan arbetar
med. Vad ska en Waldorfskola vara idag? Vi pratar om innebörden av antroposofin som grund.
§ 5 Föregående möte nr 4: 2018.04.25
Protokoll från föregående möte är justerat, upplagt på hemsidan och utskickat till alla i styrelsen. Läggs till
handlingarna.
§ 6 Rapport från mötet med stiftelsen 16/5
Elisabet och Peter från HAFF var med på detta möte
Peter går igenom de olika diskussionerna kring buss och förslag från HAFF om routter som togs upp på stiftelsemötet.
Vi pratar om säkerhet runt och i bussarna. Att det finns situationer då försenade föräldrar stannar bussen genom att
svänga fram framför den och att busschafförer ibland kör från en hållplats utan att först kontrollera att alla barn sitter
ner och har bälte. Madeleine berättar igen om att det finns tankar om att ha bussvärd på bussarna, dvs personal som
finns där som hjälp för barnen om det behövs.
Ämnet cykelställ och behov av fungerande sådana nämns.
Elisabet och Peter tog upp behovet av en till skolskylt vid vägen (korsningen Södra Sandby) och lekskolan ska ev.
ansöka om att få tillstånd till detta. Elisabet ordnar ansökan.
Skolans styrelse vill ha större tydlighet kring att fb-gruppen Lunds Waldorfskolas föräldrar och medarbetare är i
HAFF:s regi och detta är åtgärdat.
70 % av skolans ekonomi går till personalkostnader.
Nästa stiftelsemöte är onsdagen den 13/6.
§ 7 Aktuella frågor i HAFF

Beslutar att Gympagruppen fortsätter till hösten.
§ 8 Julbasaren 2018
Frågan om vem som ansvarar ekonomiskt för kommande julbasar tas upp, skolan eller HAFF? Förslag på antingen 24:e
november eller 1:a december läggs fram. Dags komma igång med planering vid HT-start. Elisabet tar upp med
stiftelsen.
§ 9 Nästa möte
§ 10 Mötets avslutande
Elisabet förklarar mötet avslutat.
Signeras:
_____________________________________
Malin Stenberg

________________________________
Magnus Broman

vid protokollet

justerare

------------------------------------------------------Elisabet Andersson Hellsten
ordförande
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