Protokoll Fagrabäckskolans Föräldraförening (FFF) den
5 april 2016
Plats: Personalrummet på Fagrabäckskolan.
Närvarande: Jonas Karlsson, Malin Möller, Christina Behrenz, Börje Dahl, Erik Bondemark,
Gisela Soprani, Peter Alfson, Lized Rodriguez, Kristina Törnblom och Ulrika Oseén.
Från skolledningen: Caroline Hedenbergh, Cecilia Widqvist, Anders Johansson
Inbjudna gäster: Anna Tenje, Anders Erlingfors och Gunilla Gustafsson
§ 1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagens möte kom till
största delen att vara en dialog mellan FFF och inbjudna gäster och inte ett ordinarie
styrelsemöte.
§ 2. Caroline började dock att kort beskriva läget på skolan. Det har precis börjat en
förberedelse klass på skolan med 9 elever (kommer 4 till om en vecka) som alla är nyanlända.
Skolan får pengar utanför budget till denna verksamhet.
Betygen för åk 9 vid jul var sämre än året innan. Dock är det alltid svårt att jämföra betyg från
olika år. Många elever som går i åk 9 nu hade en tuff start i åk 7 men med hjälp av resursteam
och elevstödjare är de nu i skolan och gjort en otrolig social utveckling som betyder mycket
på individnivå.
Mathivation projektet som Fagrabäck varit ledande i ska nu spridas till fler skolor och
kommer framöver att finansieras centralt. Samarbete ska ökas med gymnasieskolor och
universitetet.
Skolan har arbetat vidare utifrån skolinspektionens föreläggande och de behov som skolan
prioriterat efter nulägesanalysen är:
 Strukturerade former för att systematiskt analysera och diskutera bedömning och
betygsättning med varandra för att få en likvärdig betygssättning.
 Samordnar undervisningen i olika ämnesområden så att eleverna får möjlighet att
uppfatta större kunskapsområden som en helhet. Vi har former för samverkan och
kunskapsutbyte mellan oss för att stödja elevernas mångsidiga utveckling och lärande.
Till detta finns det ett antal strategier som skolan ska utgå ifrån och som ska vara färdiga till
sommaren så de kan startas upp till hösten.
§ 3. Nu var det dags för de inbjudna gästerna att få ordet. Bakgrunden var att inför 2016 års
budget skulle resursfördelningen ske utifrån socioekonomisk faktorer bl.a. vilket slog hårt mot
Fagrabäck. Områdeschef Gunilla Gustafsson berättade först kort om organisationen.
Fagrabäck tillhör det Östra området som är ett av sex områden. 3000 barn i åldrarna 1-16 år
som finns i 7 grundskolor och 12 förskolor.
När resurserna ska fördelas utifrån socioekonomiska faktorer så utgår man från olika index,
ex. kön, invandrad senaste fyra åren ( HDI – landets välstånd), föräldrars
utbildningsbakgrund, ekonomiskt bistånd, eleven bor med en eller ingen vårdnadshavare,
hushållsinkomst. När skolledningen initialt gjorde budget för de siffror som fanns då blev det
minus för Fagrabäck och det var dessa siffror som redovisades på förra styrelsemötet och som

föranledde stor oro i FFF. Nu visade det sig att de siffrorna blev betydligt bättre och skolans
budget ser ljusare ut. Dock kommer det att ske neddragning på psykolog resurser som skolan
haft separat och istället får de nu ta del av den heltidspsykolog som finns i det Östra området.
Viss förändring blir det också på skolans elevstödjare. En ny elevorganisation är satt efter
kritik och det finns idag goda elevhälsoresurser. Caroline är tydlig med att skulle något
förändras så får man givetvis se över det igen och v.b omfördela resurserna.
Skolledning centralt och på Fagrabäck är positiva till det nya fördelningssystemet. Forskning
visar att det gamla inte var rättvist och att detta kommer att bli bättre. Man måste dock ha i
åtanke att det alltid är en omställnings period. Områdeschefen kan alltid fördela om sina
resurser på de skolor som finns i området utifrån specifika behov.
FFF har varit kritiska till att många lektioner ställts in och att vissa klasser inte fått tillräcklig
undervisningstid i vissa ämnen. Skolan är fullt medvetna om detta och lägger ner mycket tid
på att hitta vikarier men det är stor brist på vikarier för alla skolor. Skolledningen arbetar med
att öka undervisningstiden för lärarna och att de ska täcka frånvaro i högre grad. Anna Tenje
tar upp att politikerna får återkoppling på undervisningstid per enhet och ser detta som något
väldigt viktigt.
§ 4. Kassören redovisade att föreningen har 136 medlemmar och 21 022 i kassan. Beslut tas
att FFF betalar 10 000 kr för föreläsningen med Anna Tibelius-Bodin som anordnades
gemensamt med skolan i mars.
§ 5. Nästa möte blir den 17/5 kl. 17.00 på Fagrabäckskolan.
§ 6. Ordförande tackade de inbjudna gästerna för att de kom och avslutade mötet.

Sekreterare

Malin Möller

