
Deltagarråd 25 januari - 2017 

 

Närvarande: Wiking. L (MTS), Emil Fransson (Konst & Form),  

                     Linda Hagelvik (FLU1), Jens Levin (Bas) 

 

Ordförande för dagen: Wiking Lööv 

 

1. Möte öppnas 

 

2. Godkännande av dagordning: Godkänd 

 

3. Val av justerare: Emil Fransson & Jens Levin 

 

4. Föregående protokoll: Vi gick igenom det och godkände. 

 

5. Inkommen post: Ingen post. 

 

6. Linda om parkeringar:  

Rektorn har gett vaktmästaren i uppdrag att se över parkeringsmöjligheter.  

Ev. bör parkeringarnas streck fyllas i.  

Rektorn återkommer med besked till deltagarrådet om hur man löser detta problem.  

I nuläget får man parkera vid gummifabriken för att undvika böter. 

 

7. Kommande terminen:  

Jens lyfte frågan om att hyra in ett band.  

Påsk aktiviteter återkommer vi om längre ner. 

 

8. Måbra dag:  

Den är längre fram i vår och vi ska fundera över aktiviteter.  

Idéer: Fotboll på nya fotbollsplanen, simhallen, säckhoppning. 

Förra året hade dagen temat ”vatten” med olika vattenlekar, kan vi komma på något 

liknande tema? 

 

9. Parkeringsfrågan: 

Ostruktur idag, det parkeras t.ex. vid handikapprampen vid Engsbo.  

Kan man markera upp bättre för att undvika detta? Wiking pratar med ansvarig på 

skolan. 

Kan man parkera utmed vägen utanför Engsbo? Wiking kollar med skolan vad de 

säger. 

 

 

 



10. Påsk: 

Här bör vi göra något evenemang. Förra året hade vi äggrullning på gräsmattan 

utanför skolan. Något Påsktema bör vi komma på, utklädnad kanske? 

 

11. Elevhemsföreståndare: Är inte med på mötet idag. 

 

12. Rektor: Är inte med på mötet idag. 

 

13. Koll av stadgar:  

Wiking har kollat stadgarna när det gäller ta beslut och använder sig av paragraf 7: 

det måste inte vara 14 dagar mellan en fråga och ett beslut. Däremot gäller 14 dagar 

om man vill ändra i stadgarna eller upplösa deltagarrådet. 

 

14. Övriga frågor: Inga 

 

15. Nästa möte: 22 februari kl. 13.00 Hängsbo 

 

16. Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

 

 

Vid pennan: Linda Hagelvik 

 

 

Justerare 

 

 

    

  

                    

                  Emil Fransson           Jens Levin 


