
Protokoll från medlemsmöte för Lindås Föräldraförening  

Datum: 5 februari 2018 

Plats: Lindåsskolan 
 

Närvarande: Anna Larsson ( Ordförande), Mikaela Samfelt Rask ( Ledamot/sekreterare på dagens 
möte), Karolina Nilo Bengtsson ( Ledamot), Paula Warfinge , Elisabeth Lundqvist, Camilla 
Schoneberger , Linda Angervall, Pi Sernbo Wallin, Tina Grundevik, Erik Ifwarsson, Maud Engström, 
Catrin Anderhell, Marianne Selander. 

 

1. Ordförande öppnade mötet och Mikaela Samfelt Rask utsågs till sekreterare för mötet. 
Styrelsen presenterades. 
 

2. Föregående mötesprotokoll: Genomgång av föregående mötesprotokoll. Fråga lyftes om hur 
vi når ut med information till alla, eftersom problem uppstod med GDPR och att det inte går 
ut information från skolan. Karolina Nilo Bengtsson berättade om sitt projekt med att 
sammanställa vilka representanter som finns i respektive klass. Dessa är vårt viktigaste 
verktyg när det gäller informationsspridningen om speciella händelser, nattvandring och 
liknande. Styrelsen berättade även att man har sammanställt ett enklare 
informationskit/mail som kommer att sändas ut till alla representanter för vidarebefordran 
ut i klasserna. 
 
 

3. Samarbete/Samverkan med kommunen/skola/ polis: Ordförande Anna Larsson berättade om 
sitt besök på Nygårdsskolans Brukarråd, hon var inbjuden för att berätta om vårt arbete med 
nattvandring om hur vi lägger upp arbetet och vad vi gör/organiserar det hela. Detta 
eftersom Nygårdsskolan är intresserade av att göra med nattvandring även de. 
Nygårdsskolan bjöds in att närvara vid vårt nästa nattvandringsevent den 22/3 för att se hur 
allt fungerar. Vid detta brukarråd som ordföranden närvarade vid var även en områdespolis 
där för genomgång. Polisen lyfte här fram det viktiga arbetet med nattvandring, det är ett 
komplement till polisens arbete, så viktigt att föräldrar syns. Det skapar både ett ”störande” 
moment samt skapar trygghet samt närvaron visar att vi finns och bryr oss. Områdespolisen 
berättade också att de gjort en större insats i området Askim/Hovås/Billdal, med ökad 
närvaro samt tillslag av b la en 18-årig langare, i dennes telefon hade man följt upp samtliga 
kontakter och gjort tillslag hemma hos dessa, ca ett 15-tal köpare hittades i vårt närområde. 
Vanligaste drogerna är Kokain och Cannabis. Polisen lyfte också fram problematiken med att 
det idag pratas det mindre om droger och dess konsekvenser.  
 

4. Nattvandring: Eftersom den schemalagda nattvandringen drar igång igen i slutet av mars 
planerar vi ett större nattvandringsevent/happening den 22/3, information om detta finns nu 
på hemsidan och Facebook sidan. Nygårdsskolan bjöds även in till detta event. Till detta 



event är alla välkomna, spelar ingen roll vilken klass du har barn i. Alla gör vi nytta om vi är 
ute och syns. På detta event visar vi hur vi gör, vart nycklar finns och berättar lite allmänt vart 
vi går. Var med en stund även om du inte kan hela tiden. Samma gäller övriga 
nattvandringshelger, ta en annan fredag eller lördag om du inte kan just den som din klass 
har. Eller ta några extra promenader ihop med andra klassers föräldrar både nyttigt och 
trevligt. Schemat för nattvandringen finns på hemsidan. 29 mars startar vandringen för våren 
och håller på till skolavslutningen. Det räkans fram en summa per vandrande förälder som 
sedan delas ut till de vandrande klasserna, det finns även en vinstsumma till den 
klassen/klasserna som vandrat mest ( En morot till klasskassan). Karolina kommer att maila 
ut till samtliga klasslärare att sprida detta till eleverna så att de även motiverar iväg sina 
föräldrar på nattvandring. 
 
Förslag kom upp om att det skulle finnas en lapp som man sätter utanför 
omklädningsrummet när man är ute och nattvandrar med namn och telefonnummer till de 
som är ute om några ungdomar/annan vuxen vill få tag på dessa. Vi ordnar en enkel mall och 
kopierar upp och lägger vid omklädningsrummet så kan dessa användas vi samtliga 
vandringar. 
 

5. Tema på / Önskemål om Föreläsningar: Vi hade flertalet bra förslag och kommer att jobba 
vidare på många av dessa. Det var b la önskemål om att Polisen kommer och talar med 
högstadieelever om konsekvenser av droganvändning och försäljning ( konsekvenser för 
körkort osv), vi tar detta vidare med rektorerna. Önskemål om föreläsning med någon hur 
man talar med sitt barn om droger och dess konsekvenser på ett bra sätt. Önskemål även att 
det inte bara alla aktiviteter/ föreläsningar är för oss föräldrar utan även till barnen. Förslag 
kom på tex självförsvarskurs för tjejer, schackklubb, kan man hitta äldre elever som är 
duktiga på något som kan hålla kurser vid något/några tillfällen? Yoga, dans, innebandy? De 
äldre eleverna kunde få en slant/ tillfälle och Lindåshallen kan utnyttjas till detta. Vi ber också 
samtliga att diskutera/ höra runt i sin omgivning är det önskvärt kanske har man kontakter 
med någon fotbolls/Ishockeykändis som kan komma, E-sporttävlare vad som helst som kan 
vara intressant för barnen. Löparskolan fördes på tal, finns många duktiga ”långdistansare” 
kanske kan de köra ett ”enklare” pass/intro för intresserade  unga. Kanske pass i skogen för 
de som tycker trail vore kul? Finns det någon som är duktig på mountainbike, skidor, ja ni 
förstår, allt för att fånga intresse hos barnen/ungdomarna. 
 

6. Hjälp önskade med att sammanställa listan över föräldrarepresentanter i samtliga klasser, 
detta arbetet har Karolina nu ordnat eventuellt saknas en representant i 9A. 
 

7. Brännboll på skolavslutningen, även i år kommer Lindås Föräldraförening att anordna en 
aktivitet med brännboll och korvgrillning nere på ängen/fotbollsplanen mellan Örsviksvägen 
/ Nordreviksvägen, det var god uppslutning och ett riktigt roligt evenemang så det blir även i 
år. Troligen får vi hjälp av Hemköp igen som sponsrar med korv, korvbröd och festis. Efter 
eventet blir det anordnad nattvandring eftersom skolavslutningen ofta är förknippat med 
”fest”. 
 



8. Övriga frågor: Fråga lyftes om medlemsavgiften till Lindås föräldraförening, den är 
100kr/läsår och familj. I dagsläget har vi ca 100 betalande familjer av ca 500 på skolan. Vi 
kom fram till att detta borde lyftas fram tydligare och med mer påminnelser. Pengarna går 
till föreläsningar, aktiviteter och prispengar till nattvandring. 
 
Information om att det finns en familjestödsenhet via kommunen för dig med barn i åldern 
6-9 år, man kan kontakta dem som stöd i vilka frågor som helst. 
 

9. Nästa medlemsmöte är den  25 april kl. 18 i Lindåsskolan, ingång bredvid Bamba. 

 

Vid pennan/ 

 

Mikaela Samfelt Rask 

 
 
 
 

 


