FÖRÄLDRAFÖRENINGEN FÖR GAMLA STADENS MUSIKKLASSER
MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 20 oktober 2015
Närvarande:
Kent Sahlin, Helena Andersson, Anders Holmqvist, Annelie Elfving, Guye Rydell, Fredrik Rosengren, Åsa
Parsmo, Anna Uhlin, Helén Andersson ocht Maria Steen.
Kort besök av Jan-Erik Nyström, rektor, Gamla Stadens Musikklasser.
Frånvarande: Besök av Jan-Erik Nyström, rektor
Jan-Erik har fått ett uppdrag av förvaltningen att kartlägga/undersöka hur musikklasserna kan få mera
pojkar att intressera sig för musikklass.
 Hur gör vi för att få killar till musikklasserna??
Jan-Erik vill att Föräldraföreningen ska komma med idéer och utveckla tankar tillsammans med skolan
angående detta. Han undrar också om det är OK att få intervjua några föräldrar i Föräldraföreningen om
det behövs, samtliga närvarande svarar Ja.
Jubileumskonserter
151121 kl. 16.00 samt 151122 kl. 14.00 är det dags för musikklassernas Jubileumkonserter på
Lokomotivet. Biljetter säljs på Stadsbiblioteket.
Lokomotivet tar cirka 460 personer/konsert
Föräldraföreningen bestämmer sig för att ha fikaförsäljning under konsertdagarna där vi säljer
kaffe/the/festis samt muffins/bulle med pappersform. För att underlätta kontanthantering/betalning ska
fikabiljetter säljas vid ingången. Det finns även ordnat med swish och informationslappar kommer att finnas
med Gamla Stadens Musikklassers swishnummer.
Kostnaden för dryck samt fikabröd är 20 kronor.
Årskurs M4+M5+M6 ska baka fikabröd, cirka 15 st muffins alt bullar/barn.
Årskurs M7+M8+M9 ska sälja fika.
Även de berömda ”hattarna” kommer fram vilka ska stå vid utgången/utgångarna när konserten är slut.
Det behöver 3 personer från varje klass båda dagarna (det vill säga 9 personer). Helena gör en
informationslapp som klassföräldrarna kan ha som underlag att skicka ut till sina resp klasser.
Samling inför konserterna för de som ska hjälpa till;
Till konserten kl.16.00 så samlas man kl.15.15
Till konserten kl.14.00 så samlas man kl 13.15.
Ny sekreterare:
Ny sekreterare för Föräldraföreningen blir Kent Sahlin.

Nästa möte för Föräldraföreningen planeras till 151110 kl 17:30 – cirka 19:00
Vid pennan
Annelie Elfving
Sekreterare

