
Protokoll Medlemsmöte Lindåsföräldrarförening, den 23 november 2017 klockan 18.00 Lindåsskolan 

Närvaro: Åsa Wojtowic klass 7A, Anna Westgerd 5C & Fklass Boken, Maud Engström 9A, Lennart Wahlstedt 9A, Anna-Karin 

Dahlgren 2C & 5B, Katarina West 2a & 3A, Linda Angervall 5 A, Eva Lundborg 5A, Eva Lundborg 5A, Kristina Persson 4C & 6C, 

Anni Avvåsen 1C, Marie Nilsson 7C, Karolina Nilo Bengtsson 1B & 3B, Anna Larsson FC, Emma Krantz 3B. 

 

1. Återrapportering från styrelsemöte. 

2. Samarbete med kommunen (fritid väst) och skolan. 

Anna Larsson har mailat Johan Sehlstedt. Han kommer att komma nästa styrelsemöte, han var 

tidigare fritidskonsulent på Göteborgsstad, nu osäkert om position. Mötet undrar kring vad Gbg 

stad har för stöd för barns fritid i Billdal.  

Dialog kring fritidshem och barnens vilja att gå dit. DAX i Svenska kyrkan drar många barn. 

Komplicerat när de unga barnen går dig istället för skolans. Hur ser SK på det? 

Anna Larsson och Anna-Karin Dahlgren kommunicerar med Ingela diakon. 

Angående aktivitet: Skolan hyr Lindåshallen fram till 17 varje dag, finns möjlighet till att göra 

aktiviteter. 

Idag finns: Allmänhetens åkning i ishallen. Simhallen öppen för barn över 10 år. 

3. Nattvandringen går fortfarande väldigt trögt, sämre engagemang än vanligt. 

Representanterna från varje klass ansvara för att engagera sin klass. Åsa gjodre en Doodle-

inbjudan, vilket har gjort att det blivit ett bättre engagemang. Mailmall från Åsa kan användas 

för utskick i klasserna. Åsa Larsson mailar denna till klassrepresentater. 

Kan bostadsrättföringarna vara intresserade av engagemang? 

Tycker mötet att vinstpengen till klassen? Ev lägga ner belöning efter VT 2018. 

Om engagemanget forfarande dåligt diskutteras ev nedläggning. 

4. ”Engagera klasserna” 

Önskemål från 6C: Barackerna till 6 orna, bord eller sitta på något. 

3B: föräldrar engagemang kring utomhusmiljön.  

5. Ny hemsidan etablerad. 

6. Vad önskar föräldrarna angående workshops, förläsningar etc.  

Vad är intressant? Föräldrarrepresentanterna frågar i klasserna. 

Protokoll önskas för att skicka till klasserna. 

 

 

 

 

 

 

 

Vid pennan, 

Emma Krantz  

 


