Här följer ett enkelt protokoll från måndagens (170313) FF-möte på Paradiset:
Närvarande: Pernilla, Lena, Elisabeth, Annelie, Anni, Raimo och Marie (antecknare). Sarah
kunde inte närvara pga semesterresa.
Pernilla valde att kliva av som ordförande och i hennes ställe kliver Raimo in. Anni finns vid
sidan av som extra stöttning.
Allmänna diskussioner om träning, nivå, intagningar och utslagningar.
Vi pratade om händelserapporter och vikten av att skicka in en sådan när saker går fel i
skolan. Denna finns att hämta ner på hemsidan.
Det är en hel del oro och "bråk" på mellanstadiet (klass 5 och 6, 4:an verkar lugn). I klass 7-89 mestadels bra och lugnt.
Vi diskuterade NDS som i år hålls i Stockholm 6-11/8. Marie fortsätter hålla kontakten med
Susanna och vidarebefordrar gärna frågor eller erbjudande om hjälp. Vi skulle behöva
sponsorer till de goodie-bags alla medverkande elever kommer få. Lyssna runt i era klasser.
Tänk på allergier, ätbara saker är kanske inte att föredra.
Fredagen den 4/8 är alla som kan välkomna till skolan för att iordningställa goodies-bags
tillsammans med Susanna. Vi i FF kommer bidra med vattenflaskor och nyckelband till
goodie-bags.
I början av veckan (gärna tisdag kväll om vädret tillåter) anordnar FF picknick med mat och
aktiviteter i Tanto. Marie ska fråga sin granne cateringfirma om vi får hyra in oss där och göra
i ordning mat. Vi pratade om att ha en uppstyrd aktivitet direkt vid ankomst, gärna i blandade
grupper (tex någon slags tips/aktivitets/samarbets-bana) och sedan mat och fria aktiviteter
som fotboll, beachvolley, brännboll etc
Det ska finnas ett fikarum för medföljande elever på skolan. Detta rum blir "elevköket" på
plan 7 (6?) vid uppehållsrummet. De (Stockholms-) föräldrar som vill baka är välkomna att
göra det. Kaffe, te och fika ska finnas där. EJ till barnen, de får ordentliga mellanmål.
Skolan sköter hämtning av ankommande på Arlanda osv.
På fredagen den 11/8 är det showing (detta tror jag att jag missade att berätta). OBS att det
ENBART finns plats för gästande föräldrar och medverkande barn, INTE för Stockholmsbarnens föräldrar.
Anni är ansvarig för att sätta ihop en bra förstaförbands- låda till NDS. Anni, kan du kolla om
Anna Taube och Skolsköterskan Ingrid Comstad Smith är på plats NDS-veckan?
Marie skickar följande frågor till Susanna:
- schema, när kommer det?
- vi vill ha en lista på allergier, föräldrar och barn
- kommer det några gymnasiebarn?
- vilka lärare, när får vi veta?
Något mer?

Nästa punkt var Kulturnatten som skolan medverkar i och Susanna ville att vi i FF ska finnas
på plats. Datum 29/4. Tid 18-00 (FF på plats 18- ~23).
Vi kom överens om att köpa in följande till Kulturnatten:
- tygkassar
- nyckelband
- liten dinglis- nalle med tröja märkt "Kungliga svenska..."
- överstrykningspennor
- vattenflaskor
Vi ska även ta in västarna om vi får för Pär...
Nästa möte bokade vi in till måndagen den 3 april kl 17:30, Paradiset.

