Protokoll Fagrabäckskolans Föräldraförening (FFF) den
17 maj2016
Plats: Personalrummet på Fagrabäckskolan.
Närvarande: Jonas Karlsson, Malin Möller, Christina Behrenz, Börje Dahl, Kristina
Törnblom, Jeanette B-Hawtin och Ulrika Oseén.
Från skolledningen: Cecilia Widqvist
§ 1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Föregående mötes protokoll och även protokollet från 9/2 godkändes.
§ 3. Information från Cecilia:
Rektor Caroline Hedenbergh har sagt upp sig och kommer att börja på Katedral efter
sommaren. Rekrytering kommer att påbörjas omgående. Läsåret börjar närma sig sitt slut och
det har varit ett lugnt år. Det har varit lite skadegörelse på skolan och ett gott klimat. Tyvärr är
det fortsatt svårt att hitta vikarier. Till kommande läsår kommer varje lärare att ha 60 min mer
undervisningstid på en heltidstjänst. Förhoppningen är att varje arbetslag kan lösa en del av de
vakanser som inte kan täckas idag vid frånvaro. Varje lärare har 35 timmar på jobbet och 11
timmars planeringstid/vecka. Till hösten kommer det 230 nya elever. Det blir en mer klass på
NoT men som det ser ut just nu kommer inte alla in på NoT som önskat det. Det är max 25
elever i varje klass. Elevantalet i klasserna på Fagrabäck kommer att ligga runt 22.
Skolan har anställt en förste lärare med inriktning på läsning och skrivande. FFF förespråkar
att lektionerna inleds med läsning som det görs i vissa klasser och att det har en god inverkan
på studierna. Läraren kommer att bjudas in till hösten för en genomgång av sitt arbete och sin
planering på skolan.
§ 4. FFF tar upp om trygghetsenkäten och hur skolan arbetar med resultatet. Styrelsen vill
gärna ta del av utformningen och tycker att det är viktigt att det finns möjligheter att skriva
egna kommentarer och inte bara förberedda kryssfrågor. Cecilia berättar att det kontinuerlig är
diskussion med FAM och att de är med på trygghetsvandring i samband med skyddsronder på
skolan. Viktigt att det finns vuxna ”ute” som eleverna kan gå till och att de vågar säga till.
§ 5. Det har framkommit uppgifter att mobiler är framme på lektionerna och att många spelar
spel på sina skoldatorer/skrivplattor. FFF vill till nästa möte veta hur mobilförbudet efterlevs
och om det inte går att blockerar spel etc. från datorerna? Detta är något som FFF stödjer
starkt.
§ 6. Kassören inte närvarande på dagens möte så ekonomisk redovisning uteblir. Beslut tas att
FFF ger bidrag på 5000 kr till 9:ornas avslutningsfest och till en tävling som elevkåren
anordnar med pris till bästa klass.
§ 7. Nästa träff blir den 14/6 kl. 18.00 på restaurang Cava. Det blir som en avslutning innan
sommaren och samtidigt som en uppstart för hösten. Jonas meddelar att han troligen inte
fortsätter som ordförande då han inte kommer att ha något barn på skolan. Var och en får
fundera på om vidare engagemang i föreningen.
§ 8. Mötet avslutades.

Sekreterare: Malin Möller

