HAFF-möte Protokoll
Tid: Onsdagen den 6:e november 2019 kl 18
Plats: Kontoret

Närvarande:
Harmannus Menninga (ordförande) (3, 5, 8)
Lisa Andersson (1A, 4B, 7)
Malin Stenberg Hamilton (Lekskolan, 2)
Peter Polfeldt (8)
Per Lindström (suppleant) (5, 7)
Oddbjörn Haugen (F)
Kerstin Brüggemann (skolans rektor) närvarade till och med punkt 5.
1. Mötet öppnades.
2. Lisa Andersson valdes till mötessekreterare och Malin Stenberg Hamilton valdes till
justerare.
3. Dagordningen godkändes och det konstaterades att styrelsen utifrån stadgarna egentligen
inte är beslutsmässig pga. för få invalda representanter. Oaktat det fastställdes
beslutsmässighet utifrån faktiska omständigheter.
4. Föregående protokoll:
 Skylt till bussarna: Detta har tagits upp i kollegiet och skyltar kommer
förhoppningsvis att komma upp på bussarna inom kort.
 Hemsidan: Det har skett en ökning i antal besökare. Hemsidan kommer att
uppdateras framöver. Peter ska informera skolans personal om att HAFF gärna kan
lägga ut aktuell skol-information på hemsidan. Harmannus arbetar med en busskarta
där även elevernas lokalisering utifrån hemadress framgår, i syfte att optimera
busslinjerna framöver. Detta arbete kommer att utvecklas vidare.
 Eurytmiworkshop: Det är två söndagar kvar. Bestäms att information ska läggas ut
på fb och hemsidan om att det går bra att bara komma en gång, och att man inte
behöver ha erfarenhet av eurytmi sedan tidigare.
 Skolans årsmöte: Harmannus återger information från skolans årsmöte, se referat.
5. Information från rektorn:
 Det är 228 barn i skolan just nu, trenden de senaste åren är att det blir allt fler elever
varje år. Skolans budget är ansträngd, och Lunds kommun har aviserat en sänkning
av skolpengen mellan 0.5% och 2.0%.
 Rektorn och en del av kollegiet var på studiebesök på skolträdgården i Humlebaek i
veckan, utifrån syfte och önskan om att kunna utveckla odling i Hardeberga och att
kunna använda odling i ämnen. Planen är att kunna utveckla en sådan verksamhet.
Per ska undersöka möjligheter om ansökan om EU-medel till detta tillsammans med
Axel Hilling från skolans styrelse.
 Skolan har sökt och fått statsbidrag på en särskild lärartjänst (tillsvidare), en
lärarassistent som ska hålla till i klass fem och klass sex. Syftet är att den personen





ska kunna gå in och hålla i undervisning då klassläraren är frånvarande. Personen är
utbildad högstadielärare i engelska och geografi. I tjänsten ingår också att på 20% att
utveckla elevdemokrati.
Bussar: Malmöbussen är en utmaning, särskilt sedan mellan- och högstadiet börjat ha
idrott i Södra Sandby. Skolan kommer att se över bussarnas sträckning igen, i samråd
med Harmannus som ansvarar för busskartan (se punkt 4). Möjlighet till
busshållplats i Hardeberga lyfts, inget bestäms avseende vad som kan göras vidare
avseende det.
Dialogmöte med föräldrar: Rektorn efterfrågar ett möte i dialogform med skolans
föräldrar. Eventuellt kan detta möte ske i samband med HAFF’s årsmöte 29 januari.
Inför årsmötet ska klasslärarna mejla ut information och kallelse till alla föräldrar.
Önskemål lyfts om att rektorn också skulle kunna mejla ut info till alla föräldrar
inför viktiga saker.

6. Aktuella frågor i föräldraföreningen:
 Skolans styrelse har inkommit med en förfrågan om HAFF kan och vill driva en
loppmarknad med second hand-kläder vid skolans fester. Eftersom flera praktiska
frågor återstår innan ett sådant åtagande vore genomförbart avböjer HAFF att
ansvara för att hantera klädinsamling och loppmarknad i nuläget, även om
närvarande representanter i grunder är positivt inställda till idén.
7. Inför HAFF’s årsmöte 29 januari 2020:
 HAFF behöver förändra kring beslutsmässighet samt hur utskick ska ske inför
kallelse till årsmöte. Beslutas att på årsmötet ta upp hur stadgarna kring styrelsens
utformning och beslutsmässighet ska vara formulerade, samt hur utskick ska ske
inför kallelse till årsmöte.
8. Ekonomisk rapport:
 Peter redovisar kortfattat HAFF’s ekonomi. HAFF har ca 65 000 kr på kontot. I
nuläget har HAFF inga intäkter.
9. Övriga frågor:
 Beslut om att bevilja medel till skolan för kemikalieskåp och
vakuumförpackningsmaskin om 10 000 kr totalt. Per och Peter återkopplar till
skolan.
 Diskussion om att efterfråga föräldrar som är kunniga och intresserade av att arbeta
med att ansöka om bidrag till olika projekt för skolan. Inget beslut fattades avseende
detta.
10. Nästa möte bokades till den onsdag 11 december kl. 18.00.
11. Mötet avslutades.
Vid tangentbordet:

Justeras:

___________________________
Lisa Andersson

____________________________
Malin Stenberg Hamilton

