Protokoll Fagrabäckskolans Föräldraförening (FFF) den
8 december 2015
Plats: Personalrummet på Fagrabäckskolan.
Närvarande: Jonas Karlsson, Malin Möller, Christina Behrenz, Börje Dahl, Erik Bondemark,
Jeanette Hawtin, Peter Alfson, Kristina Törnblom och Ulrika Oseén.
Från skolledningen: Caroline Hedenbergh och Cecilia Widqvist
§ 1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Föregående mötes protokoll godkändes.
§ 3. Information från Caroline och Cecilia: Terminen lider mot sitt slut och det märks med lite
mer oro bland eleverna. Alla börjar bli trötta och längta efter ledigheten, annars har det varit
väldigt god stämning under hela terminen. Arbetet i de olika arbetslagen fungerar väldigt bra.
Mat organisationen diskuteras och personalen tycker att maten är bra men det är ibland
maträtter som eleverna inte äter utan kanske mer riktat till vuxna. Ledningen i mat
organisationen förändras nu så vi får se vad som händer.
Resultatet av skolinspektionens besök har kommit. Fem av sex områden var godkända medan
det blev föreläggande i ”systematiskt kvalitetsarbete”. De vill ha mer dokumentation och
analys i det arbete som skolan gör. FFF har tidigare påtalat om skillnaden mellan pojkar och
flickors resultat och det är något som skolan ska analysera vilket är positivt. Inspektionen
intervjuade skolledning, elever och gjorde många oanmälda klassrumsbesök. Besöken i
klassrummen fick ett mycket fint omdöme vilket är ovanligt så det var mycket glädjande för
skolan. Skolledningen ska nu till den 22/2 lämna in åtgärder hur man ska arbeta vidare med
dessa punkter som inspektionen påpekade.
Vecka 43 fick alla elever svara på en trygghetsenkät. 93,6 % känner sig alltid eller ofta trygga
i skolan medan 6,4 % ibland eller sällan. Ny enkät görs till våren. Arbetslagen gör ibland egna
mätningar emellan för att ha koll på hur eleverna mår. Lucia kommer att firas som vanligt nu
på fredag. Vissa diskussioner har varit om en kille kan vara Lucia men för skolledningen är
det självklart en tjej då Lucia var ett kvinnligt helgon. Detta står FFF bakom. Fråga tas upp
om att elever fått ta med sig eget material till tekniken i åk 9 för att genomföra en uppgift.
Detta är något som ledningen inte känner till men ska kolla upp. Framkommer också från
föräldrar att vissa lärare pressar eleverna hårt i åk 9 om betydelsen av de nationella proven.
Många har fått uppsöka skolsköterskan. Caroline är medveten om detta och det diskuteras
bland lärarna. Skolinspektionen hade också synpunkter på resultaten av att de nationella
proven och betygen inte helt var samstämmiga. Caroline menar att lärarna träffar eleverna i
tre år och känner de väl och att man kan ha en dålig dag just när det är ett nationellt prov så att
”allt” kan inte hänga på resultaten från de nationella.
Gemensam föreläsning ska anordnas mellan skolan och FFF med Anna Tibelius-Bodin.
Föräldrar föreläsning blir det den 3 mars och för eleverna den 4. Caroline skickar förslag på
gemensam inbjudan. Jonas har kontakt med Teleborg Centrums föräldraförening för ett
samarbete med föreläsningen för föräldrarna som vi hade i våras.

§ 4. Kassören redovisade att det finns 20623 kr på kontot.
§ 5. Till nästa möte önskar FFF uppföljning av arbetet med skolinspektionens föreläggande
och gärna att någon av arbetslags ledare är med och berättar hur de aktivt arbetar med frågan.
Vidare vill FFF ha mer fakta om tryggheten på skolan och vad står resultatet i enkäten
egentligen för, var är de otrygga, betyder många lärarbyten något för otryggheten?
FFF vill också till nästa möte få information om hur betygen låg till vid jul och om
arbetslagens arbetssätt börjar ge effekt på betygsutvecklingen?
§ 6. Nästa möte blir den 9/2 kl. 17.00 på Fagrabäckskolan.
§ 7. Mötet avslutades.
Sekreterare

Malin Möller

