Protokoll för styrelsemöte
Fagrabäckskolans föräldraföreningen (FFF)

Dag: 20170110
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Plats: Fagrabäckskolans personalrum
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Ärende
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.

Ansvarig
Malin Möller
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Föregående mötesprotokoll godkändes.
Kassören informerar

Alla
Erik
Bondemark

Erik har skickat ut med e-post till styrelsen en reviderad
upplaga
med
information
till
föräldrar
om
Föräldraföreningen. Det finns bland annat ett tillägg om
möjlighet med SWISH av medlemsavgift. Revideringen
godkändes av alla. Erik gör ett nytt utskick.
Det finns för närvarande 27 576 kr på kontot
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Styrelsen beslutar att delta under Öppet hus den 24/1.
Kl.17.30-19.30 för att presentera föreningen och nå fler
medlemmar. Christina och Ulrika tar på sig uppdraget att
representera föreningen under kvällen. Christina
samordnar om fler har möjlighet att närvara. Robert ordnar
ett bord. I nuläget oklart var de ska uppehålla sig. Men blir i
någon korridor. Erik trycker upp fler lappar för detta tillfälle.

Christina
Behrenz,
Ulrika Oseen,
Robert
Eriksson, Erik
Bondemark

Rektor informerar

Robert
Eriksson

Det har varit ett antal tjänster ute för sökanden. De är nu
tillsatta. Bland annat ny bildlärare på not, NO/mattelärare
(som även är förstelärare).
Robert meddelar att det var mycket att göra i slutet av
föregående termin. Uppstarten av vårterminen har varit
lugn.

Lärare har pratat med eleverna om branden i Sandsbro.
Syftet har varit att möta deras frågor. Det har bland annat
pratats om hur en lek kan bli allvar och vilka konsekvenser
det kan bli.
Robert meddelar att han börjat se över betygsresultaten
från föregående termin. Det visar sig att de ligger lite lågt.
Förberedelseklassen på skolan håller på att integreras i
ordinarie klasser. Strategin är att finna lösningar för
kunskapsutveckling. Målet är att alla ska nå alla
kunskapsmål när de går ut nian. Robert föreslår att styrelsen
bjuder in Selma för att berätta om hur de arbetar. För
närvarande är det 23 elever.
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Föreläsare
Förslag på att bjuda in Mia Börjesson som föreläsare
senareläggs efter enhälligt beslut av styrelsen. En förfrågan
om tisdag den 12/9 alternativ tisdag den 19/9 kommer att
skickas till Börjesson, efter att Robert kontrollerat så det
inte kolliderar med övrigt på skolan.
Robert kommer att kontrollera om Ewa Bergh Nestlog,
Linnéuniversitetet, har möjlighet att komma och föreläsa i
mitten eller slutet av mars. Om hon inte kan frågar han om
det finns någon annan inom samma område som komma
och hålla föreläsning.
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Övrigt
Frågan ställdes om hur det kan komma sig att elever har
inställda lektioner och går hem. Robert svarar att det är
svårt få tag på både behöriga och delvis behöriga lärare.
Ibland löser man det med studenter som har varit på
skolan under praktik. Ibland genom 60 minuters vikariat
från befintliga lärare. Men kvoten fylls snabbt bland annat
när sjukdom slår till mot en stor del av lärarkåren. Vid
några tillfällen går det också att lösa med att en lärare har
två klasser samtidigt, då läraren går mellan lärosalar. Men
ibland räcker inte alla resurser till. Man försöker även lösa
det genom att knyta till sig pensionerade lärare.
Robert meddelade om förändring av klassindelning för
kommande 7:or. Det innebär bland annat att lärare från år
6 sätter samman elever tre och tre utifrån bra
förutsättningar för kunskapsutveckling, medan
högstadielärarna konstruerar grupper och klasser utifrån
det. Eleverna kommer alltså inte att kunna välja själva
längre. Anledning är bland annat att en del elever känner

Robert
Eriksson

ett utanförskap, då de inte blir valda. Det är dessutom inte
per automatik som kompisar lägger grund för studiero.
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Robert kommer att undersök vad eleverna önskar att
föräldraföreningen kan bistå med för elevernas trivsel, t ex
Pingisbord.

Robert
Eriksson

Nästa möte är tisdagen den 28/2. Kl.17.00

Alla

Nästkommande möte är satt till den 25/4. Kl.17.00
Styrelsens sista möte för läsåret är torsdagen 8/6,
kl.18.00, då vi träffas för avslutning med att gå ut och äta.
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Mötet avslutades.

Malin Möller

Vid protokollet:
Charlotte Lebeda Henriksson
Växjö, den 10 januari, 2017
Närvarande: Malin Möller, Erik Bondemark, Ulrika Oseen, Christina Behrenz, Charlotte Lebeda
Henriksson, Peter Alfson.
Från skolledningen: Robert Eriksson

