Protokoll Fagrabäckskolans Föräldraförening (FFF) den
9 februari 2016
Plats: Personalrummet på Fagrabäckskolan.
Närvarande: Jonas Karlsson, Malin Möller, Christina Behrenz, Börje Dahl, Erik Bondemark,
Lotta Lebeda-Henriksson, Peter Alfson, Lized Rodriguez och Ulrika Oseén.
Från skolledningen: Caroline Hedenbergh
§ 1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Föregående mötes protokoll godkändes.
§ 3. Information från Caroline:
Det är fortsatt positivt klimat på skolan. Betygs resultat från höstterminen låg i åk 9 på samma
nivå som tidigare medan det i åk 8 var något högre. Åk 7 är svårt att jämföra då deras betyg
från åk 6 följer med i vissa ämnen. Caroline har varit ute i alla klasser i åk 9 och gått igenom
klassernas betyg och pratat om vikten av att försöka arbeta hårt under våren för att nå
godkända resultat.
Till 2016 års budget har förvaltningen ändrat systemet för resursfördelningen. Nu räknar man
bl.a. med socioekonomiska faktorer för att fördela pengarna. Detta slår väldigt hårt mot
Fagrabäck där Caroline ser en minskning av budgeten till mer än10 %. Under våren kommer
inga större ändringar att ske men till hösten handlar det om stora neddragningar. Större klasser
färre elevstödjare, indragna psykologresurser och mer undervisningstid för lärarna.
FFF reagerar starkt mot denna förändring och känner en stark oro för skolan/elevernas
framtid. Det har under de senaste åren periodvis varit mycket stora bekymmer på skolan men
som blivit mycket bättre tack vare betydelsefulla åtgärder som satts in men som nu äventyras.
Beslut tas att protokoll ska skickas till utbildningsförvaltningen och att politiker och
tjänstemän ska bjudas in till ett styrelsemöte under våren. FFF anser att diskussion måste föras
med ansvariga om effekterna av den nya resursfördelningen.
Arbetet med åtgärder efter skolinspektionens föreläggande pågår för fullt. Skolan och
arbetslagen arbetar fram en nulägesbeskrivning för att sedan komma fram till strategier och
insatser för att minska skillnaden mellan flickor och pojkars lärande.
§ 4. Kassören redovisar att föreningen har 128 medlemmar och 20 222 i kassan.
§ 5. 3 mars kommer Anna Tibelius-Bodin och föreläser för föräldrarna om ”Hjärnan,
inlärning och motivation”. Dagen efter kommer eleverna att få lyssna på samma föreläsning.
Inbjudan har gått ut och beslut tas att påminnelse ska skickas ut vecka 7. Teleborg Centrums
föräldraförening är också inbjudna, Jonas sköter kontakterna. Om det blir få anmälningar ska
inbjudan gå till Fagrabäcks hänvisningsskolor.
§ 6. Det har inkommit från föräldrar att det varit oerhört många inställda lektioner i spanska
för en åk 7 klass. Föräldrarna har ifrågasatt hur kursplanen följs och åtgärder. Caroline är
medveten om problemet och orsaken är sjukskrivningar och den stora bristen på spanska
lärare. Skolledningen arbetar för att hitta en permanent lösning.

§ 7. Till nästa möte vill FFF att skolledningen utför följande punkter:


Ta fram underlag för vad som hände på skolan när Centrumskolans elever flyttade hit,
betydelsen av elevstödjarnas arbete och vilka risker som nu kan bli med neddragna
resurser. Detta som underlag för mötet med politikerna.



Återge uppföljning av trygghetsenkäten som gjordes i höstas och vilka konkreta
åtgärder som görs för att elevernas trygghet ska öka.



Hur arbetar skolan med att använda sig av aktuell forskning kring läsförståelse kopplat
till det föreläggande som skolinspektionen gav?

§ 8. Nästa möte blir den 5/4 kl. 17.00 på Fagrabäckskolan. Ytterligare ett möte bokas in den
17/5 kl. 17.00.
§ 9. Mötet avslutades.

Sekreterare

Malin Möller

