Protokoll från styrelsemöte i Föräldraföreningen vid Kungliga Svenska Balettskolan
Tid: 7 sept 2015 kl 16 - 18
Plats: Hornsgatan 55
Närvarande: Pernilla Hyll, Raimo Niskanen, Anneli Bergström och Linda Hildebrand

1. Mötets öppnande
Ordförande Pernilla Hyll öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Val av protokollförare och justerare
Linda Hildebrand valdes till att föra protokoll och Raimo Niskanen till justeringsman.
3. Godkännande av dagordningen
4. Diskussion/uppdatering gällande aktuella frågor
-

Försäljning av skolkläder. Rekordmånga beställningar har kommit in pga att skolan har gått ut
med att det är obligatoriskt med skolkläder när eleverna är ute och representerar skolan.
Årsredovisning. Kassören Linda Hildebrand rapporterar att det preliminära resultatet för
verksamhetsåret 2014-15 är några tusen kronor plus.
En hel del positivt har hänt i skolan, bl.a. extra (frivilliga) dansklasser efter skoltid och deltagande
i tävlingar. Dock så är gruppindelningen i klassisk balett i åk 8 och 9 mycket oklar. Rektorn ska
kontaktas för att få klarhet i situationen så att informationen till elever och föräldrar blir tydlig.

5. Föräldrahandboken
På begäran av skolan har föräldraföreningen tagit på sig att sammanställa en föräldrahandbok som
ska fungera såväl som information till nya föräldrar på KSB som en handbok att söka svar på i olika
frågor. Där ska även finnas hänvisningar till var man hittar aktuell kontaktinformation och rutiner vid
t.ex. vid sjukanmälan, skador och andra oväntade händelser.
Arbete med innehållet i föräldrahandboken:
- genomgång av befintligt material från skolan samt tidigare föräldraföreningar
- diskussion om vilka punkter som vi föräldrar anser bör vara med i handboken för hjälp till nya
föräldrar
- uppdelning av punkter mellan de närvarande för första utkast till handboken som ska vara klart till
den 17 september
6. Nästa möte
Möte med rektorn är bokad till måndag den 21 september och skall handla främst om
föräldrahandboken.
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