PROTOKOLL
Fört vid styrelsemöte i Kungliga Svenska
Balettskolan Föräldraföreningen, den
2018-03-19 på Paradiset, Stockholm

Deltagande styrelseledamöter
Anni Heimann

klass 9

Ordförande

Marie Mossle

klass 6

Kassör

Elisabeth Karlström

klass 9

Ledamot

Pernilla Hyll

klass 4

Ledamot

Anneli Rosby

klass 7 + Gy1 + Gy2

Ledamot

Per Ahlström

klass 6

Suppleant

Josephine Björklund

klass 6

Suppleant

Lena Grute

klass 7

Suppleant

Lena Broberg

klass 6

Ledamot

Sarah Andreé

klass 5

Ledamot

Raimo Niskanen

klass 8

Ledamot

Lovisa Öhnell

klass 4

Sekreterare

Deltog ej

§1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

§2 Mötesformalia
Bestämdes att föreningens ordförande skulle leda mötet.
Till protokollförare utsågs Lena Grute.
Till justeringsman utsågs Josephine Björklund.
Den av Anni utskickade dagordningen godkändes av mötets ledamöter.

§3 Protokoll från föregående möte
Protokoll från föregående möte den 15 januari gicks igenom.

§4 Anmälda ärenden
1 - Ekonomi
Fanns inga nytt att tillföra.
2 - Läget i klasserna
I åk 4 fanns det inte så mycket att berätta.
I åk 5 har 2 nya elever har fått erbjudande till hösten.
För åk 6 har det varit jobbigt med intagningsproceduren, sex elever kom inte vidare. Det finns
synpunkter om dålig feedback från skolan vad gäller ”plan B” i det fall man inte kommer vidare till åk
7. Fyra pojkar har fått erbjudande till hösten.
I åk 9 är många av flickorna överdrivet smala. Se mer om det under Övriga ärenden.
På gymnasiet fanns inget att rapportera.
3 - Nordic Ballet Seminar
31 barn är anmälda och det finns 30 platser, men vi avvaktar deadline för betalning av
anmälningsavgiften om 500kr den 31/3. Vi tror och hoppas att alla ska kunna få komma med.
Susanna har mailat Norge om en eventuell extra plats.
Fem föräldrar behöver följa med, bra om det fördelas över alla klasserna, vilket innebär att det fattas
i åk 7.
Per Ahlström kollar upp tågbiljetter, priser, tider m.m. 30 barn + 5 vuxna.

§5 Övriga ärenden
Mötet diskuterade hur det ska bli mer attraktivt för pojkar att söka sig till skolan. Ideer som kom upp
var fler ”killdagar”, att skolan kan visa upp sig i andra och olika sammanhang än tidigare. Att satsa
mer på och bekräfta pojkarna som redan går på skolan. Bjuda in Frej som kan berätta hur det är att
vara manlig dansare.
Det diskuterades kring matkultur och hur en bra sådan ska kunna implementeras i alla årskurser. Det
finns problem i åk 9, och har funnits i åk 7. Det är viktigt att äta rätt när man går en
elitidrottsutbildning. Ett möte med skolledning ska ordnas med syfte att ordna en kostföreläsning.
Mötet tog även upp att anpassa ”Pas de deux” i åk 9 bättre. Idag har några pojkar ont i ryggen p.g.a
lyft. Ofta är flickor längre och tyngre än pojkar i samma ålder, pojkarna ligger generellt senare i
utvecklingen och orkar helt enkelt inte lyfta, vilket kanske också spär på flickornas önskan i åk 9 att
inte vilja väga för mycket.
Intagningen och procedur kring denna diskuterades, att eventuellt ha andra jurymedlemmar som
känner eleverna. Att det inte finns en IUP i dans togs upp, det vill säga ingen individuell
utvecklingsplan i dans. Det är en svår situation som inte kan förberedas nog.

§6 Mötets avslutande
Styrelsen beslutade nästa styrelsemöte till måndagen den 23 april 2018 kl 17:30- 19:00 på Paradiset.

Mötets ordförande:

Vid protokollet:

…………………………..

…………………………..

Anni Heimann

Lena Grute

Justerat av:
…………………………..
Josephine Björklund

