Protokoll Fagrabäckskolans Föräldraförening (FFF) den
20 oktober 2015
Plats: Personalrummet på Fagrabäckskolan.
Närvarande: Jonas Karlsson, Malin Möller, Lotta Lebeda-Henriksson, Börje Dahl, Erik
Bondemark, Jeanette Hawtin, Peter Alfson, Kristina Törnblom och Ulrika Oseén.
Från skolledningen: Caroline Hedenbergh och Johanna Esbjörnsson
§ 1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Kort presentation av styrelsen då det var första mötet med nya styrelsen.
§ 3. Föregående mötes protokoll godkändes.
§ 4. Information från Caroline och Johanna: De är mycket nöjda med höstens inledning och
att det är lugnt och en väldigt positiv stämning på skolan. Det har blivit lugnare i matsalen.
Arbetslagen arbetar framåt och det har varit givande temadagar. Diskussion kommer upp om
mat organisationen som är förändrad och matsedeln är centralt styrd. Johanna upplever att
maten fortfarande är bra men sämre än tidigare. Vid några tillfällen har maten tagit slut på
NoT vilket givetvis inte ska hända men detta ska nu vara åtgärdat. Några cykelstölder har
förekommit men lugnt för övrigt. Mobil förbudet fungerar enligt Johanna. Det är olika om
lärarna samlar in dom eller att det inte behövs då de inte är framme.
Skolan har just nu besök av skolinspektionen. Elever och personal intervjuas och resultat
väntas inom någon månad. Skolan avvaktar resultatet för att se vad som skolan behöver arbeta
med framöver.
Återkommande diskussion om hur lärarna läger ut läxor på hemsidan och hur det sköts i de
olika klasserna. Det ska göras på mentorstiden men sedan kan det påverka när i veckan man
har mentorstiden och vilka läxor som är presenterade. Vissa klasser har egna Facebook
grupper där läxorna läggs upp. Caroline är tydlig med att finns det möjligheter till
speciallösningar för elever/föräldrar om behovet finns angående läxor, dock är Caroline och
Johanna överens om att eleverna har ett egenansvar att sköta detta. Styrelsen tar upp att vi
tycker eleverna ska få läxorna i god tid vilket innebär minst 1 veckas framförhållning.
Åk 7 och 8 har numera Ipads och åk 9 datorer. Det var en hel del bekymmer i skolstarten med
att de inte levererades i tid och bekymmer med nätverk/inloggning. Styrelsen har haft frågan
uppe tidigare och tycker att om beslut är taget om digitala läromedel så ska det fungera från
första skoldagen. Kommunens IT organisation sköter detta och extra personal tillsattes men
det är ändå inte optimalt. Caroline har nyligen varit på möte med kommunchefen och andra
skolledare där IT var en stor fråga. Alla skolledare efterlyser en skolplattform men det som
kom fram var att det ska göras en behovsanalys och strategi för 2018! Styrelsen diskuterar om
det ska göras en skrivelse till kommunen utifrån vårt perspektiv och självklarheten i en
fungerande skolplattform och IT funktion i skolan. Jonas ska ta kontakt med Teleborg
Centrums (TC) FFF för ev. en gemensam skrivelse.

Alla elever fyller i en enkät regelbundet med frågor som rör trygghet, hjälp- och stöd, egna
initiativ och utmaningar i skolarbetet. Resultatet presenteras för eleverna och underlaget
arbetare sedan de olika arbetslagen vidare med. Enkäten görs 1 ggr/termin.
Skolan har en 1:a lärare tjänst ute som är riktad mot språkutveckling. Styrelsen tar upp att det
på vissa skolor är obligatorisk skönlitterär läsning i olika former och att styrelsen ser positivt
på införandet av detta på Fagrabäck.
Gemensam föreläsning till våren för elever och föräldrar diskuteras. Caroline har kontaktat
Anna Tibelius-Bodin om att komma hit den 3-4 mars. Hennes föreläsningar handlar om
studieteknik. Styrelsen är positiv till detta och Jonas ska kontakta TC för ett ev. samarbete.
Caroline ska undersöka om Katedrals aula är ledig så att föreläsningen kan hållas där för
föräldrarna den 3 mars.
§ 5. Kassören redovisade att det finns 20023 kr i föreningens kassa och 120 medlemmar.
Beslut tas att enligt tradition köpa in skumtomtar till jul.
§ 6. Nästa möte blir den 8/12 kl. 17.00 på Fagrabäckskolan.
§ 7. Mötet avslutades.
Sekreterare

Malin Möller

