Protokoll för styrelsemöte
Fagrabäckskolans föräldraföreningen (FFF)

Dag: 20161206
Tid: 17:00
Plats: Fagrabäckskolans personalrum
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Ärende
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.

Ansvarig
Malin Möller

Fagrabäckskolans nya biträdande rektor Magdalena
Grügiel Martina presenterade sig. Föräldraföreningen
hälsade henne välkommen.
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Emil Pettersson som är förstalärare i svenska presenterade
skolans nya projekt för att stärka elevernas
svenskakunskaper. Projektet inleds med träffar med alla
lärare där man samlar idéer kring hur man kan jobba med
språket i alla ämnen. På detta sätt har redan mycket bra
idéer och stort engagemang kommit till uttryck. Har
eleverna problem med språket så har de även problem att
klara övriga ämnen i skolan. Projektet kommer att ha fokus
på begrepp och hur man uttrycker sig muntligt och
skriftligt. En handlingsplan håller på att utformas.
Fagrabäckskolans bibliotekarie Anna Buczek kommer också
att ha en viktig roll i projektet med ett visst fokus på
källsökning och källkritik. Man jobbar även på att skolans
bibliotek ska kunna bli utsett till ett skolbibliotek i
världsklass.
Forskare från Linnéuniversitetet kommer troligen att vara
med och utveckla projektet.
Nationella proven i svenska visar att skrivandet har blivit
sämre nationellt medan det muntliga blivit bättre under
senare år.
Vi i föräldraföreningen tycker att denna satsning för att
stärka språket är mycket positiv.
Ewa Bergh Nestlog är den forskare från Linneuniversitetet
som varit mest engagerad hittills i projektet och Emil
Pettersson och Robert Eriksson frågar henne om hon
skulle kunna vara intresserad av att hålla en föreläsning i

Emil
Pettersson

ämnet för Fagrabäckskolans föräldrar. Om hon är det så
kan Christina Behrenz sammanställa ett antal frågor som
Ewa kan tala kring.
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Föregående mötesprotokoll godkändes.

Alla
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Rektorn informerar och svarar på frågor:

Robert
Eriksson

Skolverket är inte klara med den senaste betygsstatistiken
ännu, Robert kommer att ta upp den så fort den
presenteras.
Niorna som har nationella prov under läsåret har haft en
temadag som handlar om de nationella proven. De
nationella proven samrättas med en annan lärare än den
som har eleverna i klassen. De muntliga proven i svenska
och engelska har eleverna med en annan lärare för att
stärka rättssäkerheten. Föräldraföreningen har fått signaler
om viss oro och stress hos elever inför de nationella
proven. Robert svarar att det är viktigt att skolan är tydlig
med syftet med de nationella proven.
I årskurs sju håller alla på att hitta sina roller, det har varit
vissa klassbyten.
Ett förslag om att föräldraföreningen ska sponsra ett
pingisbord till eleverna kom upp.
Rekryteringsprocessen för en lärare i svenska för
invandrare pågår fortfarande.
Det finns elevstödjare ute i korridorerna under rasterna.
Robert har kollat upp vilka föreläsare som skulle kunna vara
intressanta. Dels finns det poliser som pratar om
nätproblematiken under temat ”Likes”. En annan föreläsare
som kan vara intressant är Mia Börjesson ”Boosta
självförtroendet” (mia.borjesson.se). Ett tredje förslag är en
föreläsning om att förstå varandras olikheter, om relationer
och samlevnad i olika kulturer.
Föräldraföreningen ska se om det är möjligt att Ewa Bergh
Nestlog kommer i början av vårterminen och Mia Börjesson
i mars/april. Robert kollar datum och kostnad med Mia
Börjesson. Om Mia kan ha en föreläsning på dagen för
eleverna/lärarna och en på kvällen för föräldrar så kan
föräldraföreningen och skolan dela på kostnaderna.
Föräldraföreningen har fått information om att det
förekommit att tjejer blivit tafsade på i matkön. Robert
berättar att skolan agerat och att elevstödjarna tagit tag i
problemet med elever och berörda föräldrar. Hade det inte

ändrats hade det kunnat gå till kränkningsutredning. Det
finns en likabehandlingsplan som håller på att revideras.
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Erik Bondemark har betalat in till Världens barn till minne av Erik
läraren Jan-Erik Andersson. I övrigt inga andra utgifter. Erik Bondemark
Bondemark har skrivit ett förslag till utskick med
inbetalningskort. Erik mailar originalet till Robert som
ombesörjer utskick via skolans mail.
Fff sponsrar med skumtomtar till julavslutningen. Christina
Behrenz gör inköpen och lämnar till Ulf Sjöquist före den
22 december.
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Föräldraföreningens ledord är ”trivsel, pedagogik och Alla
inspiration”. Naturligtvis fortsätter vi att arbeta med dem
under 2016/2017.
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Elevsamverkan. Förra året var Malin och Jonas med på ett Malin Möller
elevrådsmöte. När Robert byggt upp sin struktur för
elevsamverkan så vill föräldraföreningen gärna delta.
Robert föreslog att vi skulle länka våra protokoll till
elevrådet.
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En kock från Fagrabäckskolan bjuds in att presentera sig vid Robert
nästa styrelsemöte. Robert ombesörjer inbjudan.
Eriksson
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Nästa möte bokades och blir tisdagen den 10 januari kl.
17:00 i Fagrabäckskolans personalrum.

10

Föräldrar har hört av sig då deras barns cyklar stulits på Alla
skolområdet. Robert svarar att det finns kameror på skolan Robert
så polisanmäler man brottet så kan polisen titta på det som Eriksson
spelats in. Föräldraföreningen föreslår att man sätter upp
fler cykelställ så det blir mer ordning bland cyklarna. Robert
ska kontakta Vöfab och fråga om de kan ordna det.
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Mötet avslutades.

Malin Möller

Vid protokollet:
Christina Behrenz
Växjö, den 22 december, 2016
Närvarande: Malin Möller, Erik Bondemark, Peter Alfson och Christina Behrenz
Gäst: Emil Pettersson Från skolledningen: Robert Eriksson

