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Fagrabäckskolans föräldraföreningen (FFF)
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Ärende
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.

Ansvarig
Malin Möller
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Mötet godkände och valde följande personer till styrelsen
2016/17:
Kassör
Erik Bondemark
Sekreterare Lotta Lebeda-Henriksson
Christina Behrenz
Vice ordf
Peter Alfson
Revisor
Niklas Danielsson

Alla

Gisela Soprani har valt att avgå från styrelsen. Vi tackar
henne för hennes engagemang under tiden i styrelsen.
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Emil Petersson förstelärare i svenska, var tyvärr sjuk men
kommer istället att närvara vid nästa styrelsemöte för att
presentera sitt arbete.
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Föregående mötesprotokoll godkändes.
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Rektorn informerar:
Det är två tjänster utannonserade. En tjänst i svenska för
invandrare och en tjänst som ma/no lärare.
Den vakanta studierektortjänsten är tillsatt.
De nya sjuorna upplevs som ett bra gäng av lärarna.
Årskurs 8 ska jobba med relationer som tema under året.
Under temat ska man prata om hur man är mot varandra
och man ska även väva in kampanjen ”ett nej är ett nej” i
temat, vilket föräldraföreningen tycker är bra.
Årskurs 9 har nationella prov under året och deras
temadagar kommer att vara förberedelser inför de
nationella proven. Föräldraföreningen har fått indikationer
på att de nationella proven skapar stress bland eleverna.
Robert svarade att de nationella proven är ett viktigt led i
rättsäkerheten vid betygsättningen men att eleverna
kanske upplever att de nationella proven har större
betydelse för betygen än vad de har. En önskan från
föräldraföreningen är att eleverna får en tydlig

Alla

information inför de nationella proven om vilken
betydelse proven har. En fråga till rektorn inför nästa
möte är att se hur väl resultaten från nationella proven
stämmer med betygen på skolan.
Rektorn presenterade den statistik som föräldraföreningen
efterfrågade på föregående möte angående pojkars och
flickors lärande och studieresultat. Skillnaden mellan
pojkars och flickors resultat är en punkt som även
skolinspektionen anmodat skolan att analysera. 2016 var
de genomsnittliga avgångsbetygen i årskurs 9 228
meritpoäng för flickorna och 198 meritpoäng för pojkarna,
en skillnad på 30 meritpoäng. Föregående år var skillnaden
44 meritpoäng. Det har blivit bättre men man är inte nöjda
utan fortsätter att arbeta med frågan. Under våren har
man under medarbetarsamtal och lönesamtal diskuterat
frågan. Försteläraren i svenska ska även jobba med att få in
en språklig medvetenhet i alla ämnen. Analyser på
systemnivå kommer att göras på flickors och pojkars betyg.
Fff ser med allvar på frågan och tycker det är viktigt med
hög ambitionsnivå och en konkret handlingsplan.
Det var 89% av Fagrabäckskolans elever som uppnådde
gymnasiebehörighet i jämförelse med 84% för hela Växjö
kommun.
Rektorn kommer att informera Fff om
höstterminsbetygen när de är klara.
Det har byggts duschbås i tjejernas omklädningsrum för att
komma till rätta med problemet att många tjejer inte velat
duscha.
Vi har en förhoppning om att kunna ha en gemensam
föreläsning med skolan i slutet av januari/februari. Lotta
Lebeda-Henriksson och Robert Eriksson tittar vidare på
två olika förslag på föreläsare.
Alla elever har fått ut sina paddor. Men det finns
fortfarande problem med IT-hanteringen som delvis ligger
över skolnivå och som man håller på att försöka lösa.
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Kassören redovisade att det finns drygt
28 000 kr i föreningens kassa. Föreningen gör ett nytt
utskick av inbetalningskort via mail i november.
Tillsammans med en uppmaning till föräldrarna om att de
kan komma in med frågor som föräldraföreningen kan ta
upp med skolledningen.
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Hur vi jobbar vidare med föreningens ledord: trivsel,
pedagogik och inspiration tar vi upp på nästa möte. Liksom
frågan om samverkan med eleverna.
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Representant från måltidsorganisationen bjuds in till
första mötet 2017.
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Nästa möte bokades och blir den 6 december kl 17:00 i
Fagrabäckskolans personalrum.
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Fff skänker en gåva till Världens barn till minne av den
bortgångne läraren Jan-Erik Andersson.

Erik
Bondemark
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Mötet avslutades.

Malin Möller

Vid protokollet:

Justerat:

__________________________

___________________________

Christina Behrenz

Namn

Växjö, den 25 november, 2016

Närvarande: Malin Möller, Ulrika Oseén, Erik Bondemark, Lotta Lebeda-Henriksson, Kristina
Törnblom, Peter Alfson och Christina Behrenz
Från skolledningen: Robert Eriksson

