Styrelsemöte FF den 16/2 2015
Medverkande:
Anders Rosendhal, Raimo Niskanen, Elin Dahlqvist, Pernilla Hyll, Annika Öhrn, Anneli
Rosby, Marianne Bäckman, Linda Hildebrand.
Val av ordförande:
Pernilla hyll
Protokollförare:
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Fastställande av dagordning
Godkännande av föregående protokoll
Fördelning av danstid på föreställningarna:
Vi i föräldraföreningen hade fått ett mail ang. skolans vår- och
julföreställningar. Några föräldrar upplever att barnen i mellanstadiet får för
lite tid på scenen och där av för lite scenvana och att föräldrar/familj inte
hinner se barnen under de korta stunder de står på scenen.
Vi i föräldraföreningen diskuterade detta och det är ingen lätt problematik.
Vi hade även fått ett mail ifrån en tidigare elev på skolan som har jobbat
professionellt och idag går utbildning på danshögskolan. Hon nämner att i
åldern mellan 8-12 år så utvecklas muskelminnet och då är teknikträning
mycket viktig för att bli en duktig dansare. Det vi ska ha med oss är att; skolan
har ansvar för att eleverna får en fullgod utbildning inom dans och att en dag
kunna dansa professionellt. Eftersom det finns begränsat utrymme under
skoltid så måste skolan prioritera på bästa sätt.
Enligt skolan så är vi föräldrar alltid välkomna att titta på en lektion och det är
oftast där som man ser hur eleven utvecklats. Skolan har även lagt till något
som heter ”showing” där eleverna får träna in egna små verk och visa upp för
varandra och då är även föräldrar välkomna.
Cafe policy: (beslut)
Susanna Bjurström ville att vi skulle sätta ihop en policy kring
caféverksamheten och det har Annika Öhrn satt ihop. Nu finns ett schema
som ska vara stående från år till år, den kommer att läggas upp på
föräldraföreningens hemsida och skickas ut via mail till alla klassföräldrar. I
detta ska även info om termosar, kaffebryggare och annan viktig och bra info
finnas med till de som ska vara caféansvarig inför varje omgång.
I och med det nya schemat så kommer inte föräldraföreningen stå för någon
fika under dessa tillfällen, utan istället hålla i eventuella lotteriförsäljningar.
Undantag gäller för denna vårens föreställningar då föräldraföreningen avstår
lotteriförsäljning som då tilldelas åk 4, detta pga. att de inte fick någon
caféverksamhet tidigare detta läsår.

Uttagning Operans föreställningar (diskussion)
Frågor kring hur uttagningar till operan och hur processen går till har kommit
in till föräldraföreningen.
Varför får vissa elever göra alla föreställningar och vissa inga alls?
Enligt den information som vi har i dagsläget är att Operan har full rätt att
välja de elever som de anser passar bäst till de roller som ska tillsättas. Skolan
har även ett visst ansvar om en elev t.ex. ligger efter i skolarbetet (teorin) och
ev. inte beräknas nå kunskapsmålen för respektive årskurs. Då har skolan rätt
att säga nej till att eleven tas ut av Operan. Detta kan uppfattas som djupt
orättvist och svårt att acceptera. Vi har även elever som varit med i väldigt
många föreställningar och vissa upplever att det är tufft att hänga med i
skolarbetet och är oroliga att de tappar i den dagliga dansträningen, vilket
naturligtvis inte heller är bra.
Vi behöver titta närmare på hur avtalet mellan Operan och KSB ser ut.
Pernilla Hyll tar kontakt med de olika instanser som styr för att få mer
information om vilken policy som gäller.
 Finns det utrymme för diskussion för att få en jämnare fördelning till
föreställningarna?
 Är det okay att vissa går igenom hela skoltiden och aldrig blir uttagna.
 Ett samarbete borde vara riktat åt båda håll, skolan borde kunna ställa
högre krav på hur Operan tar ut eleverna eller är det endast Operan
som styr?
 Hur ser vi till att elevens skolgång fungerar med teori och
dansundervisningen under de mest hektiska perioder med
repetitioner. Är det då rätt att välja ut ett par stycken som får vara
med i samtliga föreställningar och då riskerar att hamna efter i skolan
eller kan Operan välja fler som kan dela på roller så sprider man ut
både möjligheten att vara med och trycket på enstaka elever?
Vi återkommer när vi har mer info om detta.
Övriga frågor:
Skol-café:
Elevrådet har tagit upp frågan om skolcafé och Annika återkommer om vad som sade
där, hon hade inte all info ännu.
Klädförsäljning:
 Klädförsäljningen går bra, fint ordnat med hyllor och Linda har koll på
lagerstatus.
 Vi vill fota alla plaggen och lägga upp dem på hemsidan, Pernilla ska se om
hon kan fixa fotograferingen.
 Raimo undersöker Tictail.com om det kan vara något som vi kan använda till
försäljning av kläder, finns det några dolda avgifter el dyl.?
 Begagnade kläder; vi ser en möjlighet att eventuellt ta emot begagnade och
urväxta danskläder, skor, och overaller som FF kan sälja och få en viss vinst
av. De som själva vill få en slant för sina plagg kan meddela det. FF kommer
att gå ut med info på hemsidan och även till klasserna så alla vet. Annika tar
tag i att skriva ihop ett mail?

Skolmaten, mellanmål och kök:
Elin har påbörjat en research om skolmaten och mellanmål. Vi i föräldraföreningen
tycker det är en stor och viktig punkt att driva, då våra barn har en så fysiskt
krävande skola och maten är en av de viktigaste delarna som vi måste ta på allvar.
Elin Dahlqvist kollar vidare och tar till en medhjälpare vid behov om hon behöver
hjälp och stöttning i sitt arbete.
Hon kommer titta på:
 Vad finns det för alternativ?
 Kostnader?
 Upphandlingen; vad är det för avtal skolan har, när löper det ut, när kan
skolan byta leverantör om det skulle önskas?
 Prata ihop sig med skolsyster och elevhälsoteamet för att få med skolan i den
här diskussionen.
Köket;
 Vi upplever att skolans kök inte är fräscht och bör ses över, detta måste tas
om hand. Elin driver även detta vidare.
Mellanmål;
Efter att FF har tagit upp frågan kring mellanmålet på förmiddagarna så har skolan
tagit beslut om att ev. förlänga skoldagen med 5-10 minuter (på morgonen) så att
eleverna ska hinna äta sitt mellanmål.
8-timmasrdagar:
Linda lovade även att undersöka 8-timmars dagar, vad som gäller kring det, är det
något som går att rucka på, eller är det lag på att barn inte får ha längre skoldagar.
Filmförsäljningen:
Skolan har börjat ladda ner filmer från föreställningarna via Vimeo som man kan
ladda ner under 2 månader. Vi hoppas det är en permanent lösning att få ta del av
sitt barns prestation från föreställningar.
Dansläger:
Vi som föräldraförening har ett förslag på att samla elevers erfarenhet och
information kring olika sommarläger. De elever som varit på ett läger ska kunna
skicka in info till FF som vi kan lägga upp på vår hemsida.
Annika Öhrn kommer sätter ihop ett formulär med frågor så det blir tydligt och
enkelt fylla i, men även att ta del av på vår hemsida.
Stipendium:
Ett stipendium ligger kvar från förra våren till en avgångselev som inte blivit utbetalt,
Linda har nu fått information så hon kan kontakta eleven och hon kan få sin check
inom kort.
Inbetalning av årsavgiften:

Vi har fortfarande inte fått i tillräckligt med inbetalningar från eleverna. Endast
enstaka inbetalningar från varje klass mellan åk4 – åk8 som betalt, i åk 9- Gy 3 var
det 0 betalda, detta måste vi gå ut med igen, och vikten av att betala årsavgiften så
att vi i föräldraföreningen kan fortsätta driva de åtaganden som ligger i vår stadga.
Linda kollar gällande fika inför färdighetsprovet.
Möte med ledningen:
Nästa möte fokuserar vi endast på frågor till ledningen. Alla tänker igenom vad vi vill
ta upp. Därefter bjuder vi in ledningen för samtal.
Datum för nästa möte är den 23 mars.

Diskuterade i efterhand och som vi kan ta vidare till nästa möte som är införmöte
med skolans ledningsgrupp:
 Personlig coaching; alla elever ska få personlig coaching med jämna
mellanrum, man ska inte behöva maila för att barnen ska få hjälp och
stöttning i sin utveckling detta ska finnas med i lärarnas tänk och beredas
utrymme inom schemat.
 Ett förslag har kommit från några elever om en lärarledd Extra lektion i Floor
Barre varje dag ex. kl 16.30-17.30 men den kan vara frivillig. Många elever
stannar ändå kvar och t ex stretchar efter sista dansklassen för dagen.
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