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MÖTESPROTOKOLL  

 
Tid: Tisdag 11 februari  2020, kl.18.05-19.24 

Plats: Övernäs skola, högstadiets lärarrum 

Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inbjuden: 
 
 
 
 
Frånvarande: 

Jannik Svahnström, ordförande 
Petra Svahnström, vice ordförande 
Fredrika Kvist-Snellman, sekreterare 
Thomas Eriksson, kassör 
Sanna Könönen-Wahlstedt, ledamot 
Leeles Nurk, ledamot 
Elisabeth Wägar-Höstman, lärarrepresentant för lågstadiet 
Rickard Munsterhjelm, lärarrepresentant för högstadiet  
Henrik Löthman, ersättare 
Annette Nymark, ersättare 
 
Anna Eklund, bibliotekarie, representant årskurs 1-6 
Robin Malmberg, lärarrepresentant Elevrådet årskurs 7-9 
Anders Eriksson, rektor  
 
Pia Ringwall, informationsansvarig, huvudklassombud (meddelat 
frånvaro) 

 
 

1. § Mötet öppnas.  
Mötet öppnades kl 18:05. Jannik Svahnström fungerar som 
mötesordförande och Fredrika Kvist-Snellman som sekreterare. 

 
 

2. § Mötets beslutsförhet och föredragningslista. 
Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört. 
Föredragningslistan godkänns. 
 

 
3. § Besök av Elevrådet 

Anna Eklund och Robin Malmberg från elevrådet informerar om några 
aktuella ämnen i elevrådet. Önskemål om att anordna disco finns. Man har 
också pratat om elevcafé och vad man skulle kunna erbjuda där. 
Diskussion kring operation dagsverke visar att allt fler elever väljer att inte 
dagsverka utan väljer hellre att betala in en summa pengar. Diskussionen 
rör sig främst kring hur man kunde göra det mindre attraktivt att välja att 
vara hemma för att uppmuntra att fler väljer dagsverke. Föreningen Hem 
och skola ser gärna att elevrepresentanter från elevrådet deltar vid något 
av föreningens möten under våren. 
 

……………………………..………………………………………………………………….… 
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4. § Rektor informerar 

Nya läroplanen utarbetas ännu och föreningen Hem och skola är en av 
remissinstanserna. Rektor Antti Eriksson berättar att lärarna i Övernäs 
skola är aktiva i arbetet och bidrar till att påverka läroplanens utveckling. 
 
Arbetet med mobilfri skola fortsätter. Rektorn informerar idag kring 
fostrande samtal och hur disciplinära åtgärder används i skolan vid 
regelbrott. Mer information om detta finns på Wilma. 
 
Andra omgången av “Lika olika” genomförs just nu i Övernäs och även 
denna gång tycks det vara ett uppskattat arrangemang. 
 
Torsdag denna vecka kommer skolan bjuda på fest för att fira de fina 
resultaten i Pisa-undersökningen. Eleverna kommer att bjudas på tårta och 
underhållning. 
 
På fredag är det Vändag och maskerad i skolan. 
 
Undersökningen “Hälsa i skolan” har visat sämre resultat än önskat och 
rektorn berättar att skolan kontinuerligt arbetar med åtgärder baserat på 
resultaten. Ett dokument om läxor i skolan utformas och i augusti kommer 
kollegiet ha en Kickoff med inriktning på positiv psykologi. 
 
 

5. § Föregående mötesprotokoll 
Ordförande läser kort igenom protokollet från mötet 08.01.2020.  
Inga invändningar eller frågetecken gällande detta. 
 

6. Informationsärenden och beslut 
a) Kassaställningen  

Kassören redovisar kassaställningen. Kostnader till följd av 
arrangemanget kring läsnatten belastar kontot men ytterligare 
inkomster i form av nya medlemmar i föreningen samt försäljning av 
skolkataloger kompenserar. 
 
Underhållning läsnatten (Niklas Lantz) -150€ 
Mat läsnatten -422,90€ 
Sålda skolkataloger (195 st) +975€ 
Medlemsavgifter + 1560€ 
 
 

b) Medlemsavgift 2019-2020 och sålda skolkataloger 
Antalet medlemmar i Hem och skola är nu 312 st och antalet sålda 
skolkataloger 195 st. Detta innebär att försäljningen av skolkataloger nu 
inbringat mer än vad produktionen kostat. 

 
  
……………………………..………………………………………………………………….… 
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7. § Uppföljning av pågående och kommande ärenden. 
a) Kommande aktiviteter 

Fredrika har varit i kontakt med Tom-Stefan Witting på Neurolize 
angående föreläsning för Hem och skola. Eftersom Witting tycker att 
ämnet är angeläget är han beredd att erbjuda ett bra pris och för en 2 
timmars föreläsning med kaffepaus tar han 270€ + moms istället för 
700€ + moms som han normalt tar. Styrelsen accepterar och Fredrika 
får i uppdrag att fortsätta planeringen. Tanken är att föreläsningen ska 
rikta sig till elever och vårdnadshavare i högstadiet och förslag på tid är 
en vardagskväll kl.18-20 i april eller maj. 
 
Datum för gårdsfesten är satt till tisdag 5.5 kl.18. Planering kring detta 
under senare möten samt vid möte där även klassföräldrarna bjuds in. 
 
Middagen för årskurs 6 är under planering och Ytternäs har meddelat 
att de är med på detta och deltar i kostnaderna. 
 
Jannik har varit i kontakt med Tanja vid Barnens Internet och tillfällen 
för årskurserna 2, 4 och 5 kommer att hållas under våren och även en 
uppföljning för vårdnadshavare planeras. Rektorn tycker att detta låter 
bra och godkänner fortsatt planering. 

 
 

b) Uppföljning av ärenden 
Bibliotekarie Anna Eklund informerar om läsnatten som gick av stapeln 
fredag 7/2. Arrangemanget var uppskattat och antalet deltagare var 
större i år än tidigare med sammanlagt ungefär 60 deltagare varav en 
stor del var vårdnadshavare. Läsningen med Niklas Lantz var mycket 
uppskattat och även maten, däremot blev en hel del över och har nu 
använts till en sallad i skolan samt att chips kommer att bjudas i 
samband med maskeraden på Vändagen.  
Det som fungerat mindre bra är att tillställningen blev högljudd och med 
mycket spring trots det stora antalet vuxna som deltog. Det var 
dessutom få vuxna som hjälpte till med kvällsmål och frukost, en hjälp 
som önskats. Anna efterlyser därför mera hjälp med arrangemanget 
nästa år vilket bör noteras under planeringen. 

 
 
 

8. § Ansökningar 
Ansökan om skidpaket kommer upp även idag och har nu kompletterats 
med lite siffror. Ärendet bordläggs på grund av väderläget bland annat. 
 

 
9. § Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden. 
 

10.§ Datum för följande möten 
……………………………..………………………………………………………………….… 
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                Onsdag 4/3 kl.18.00 
Onsdag 15/4 kl.18.00 
Onsdag 13/5 kl.18.00 

 
 

11.§ Mötet avslutas och nästa möte 
Mötet avslutas 19.24. Nästa möte 4/3 kl.18.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________       __________________________________ 
Jannik Svahnström ordförande,                             Fredrika Kvist-Snellman, sekreterare 
protokolljusterare  

  
 

……………………………..………………………………………………………………….… 
 

 


