
   

Skola, Service och omsorg 
 

Möte i Biblioteket på Ekbackens skola 20110906 

 

Närvarande: Eva Eriksson,  Nils-Erik Jacobsson, Britt-Marie Gråfors, Ingrid Lund, Helena 

Gunnarsson och Solveig Elmwall. 

 

Mötet öppnades av sammankallande  Nils-Erik 

 

Nils-Erik visade ett Välkomstblad, som Jenny och han jobbat med. Som skall delas ut till 

nyinflyttade.  

Kommer på mailen så kolla förslagen och skicka synpunkter till dom om ni kommer på något 

som saknas. 

  

Cafe i skolans matsal: N-E har pratat med Lars Unnersjö att det är grönt att börja ! Vi får låna 

det vi behöver, kaffebryggare och koppar och kylskåp. Vi försöker börja redan tisdagen 27 

sept. 15-19 då biblioteket är öppet.  

Gjorde även ett förslag på vem börjar. Eva Eriksson blir spindeln nätet, och tar första kvällen 

tillsammans med Ingrid Lund.Och de bakar också något enkelt och tar även någon frukt. 

Görs en prislista och lägger fram.Helena och Solveig tar nästa tisdag 4 okt. Bestämdes att de 

som jobbar bakar till kvällen. Anmäl er till Eva. Reklam måste vi göra. 

 

Infoblad: N-E vill att vi googlar på Hälleforsnäs Allehandla, om vi kunde göra iordning något 

liknande här i Sparreholm, kolla sponsring och kanske komma ut 2 ggr. pr år. Även i 

pappersformat att dela ut i samhället. 

 

Till anslagstavlorna behövs någon som rensar regelbundet, vem vill ta det? 

 

Nyhetsbevakning: söks också intresserad person eller flera. 

 

Valfri skolgång, tas upp i Rektorsgruppen N-E kollar den politiska biten. 

 

Klassmorfarverksamhet: Pratar med PRO och SPF i första hand Gå gärna till skolgården och 

prata med barnen säger Eva, är mycket uppskattat. Läxhjälp vore också bra för barnen. 

 

Mötesplatsen i församlingshemmet: N-E försöker prata med ungdomar, 14 år och uppåt, och 

ser om det går att tota ihop något. 

 

Avvaktar med omsorgens frågor och Trygghetsboende, Distriktsköterskan…. 

 

Hälsans stig: Ingrid Lund fick i uppdrag att ”promenera” fram förslag, 1-3 km. är lagom.    

 

En mall för dokumentation, som Hans-Erik Eriksson informerade om på stormötet, ska vi 

kolla upp för att samla in alla förslag till handlingsplanen. 

 

Nästa möte blir 27 september,kl 18.30 då vi har premiär på cafeet,  köper vi kaffe här!!! 

 

Vid pennan/Solveig 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


