Protokoll Fagrabäckskolans Föräldraförening (FFF) den
22 september 2015
Plats: Personalrummet på Fagrabäckskolan.
Närvarande: Jonas Karlsson, Lotta Lebeda-Henriksson, Börje Dahl, Gisela Soprani, Erik
Bondemark, Lized Rodriguez och Christina Berentz.
Från skolledningen: Anders Johanneson
§ 1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Föregående mötes protokoll godkändes.
§ 3. Anders berättade följande information.
- Skolan har börjat med digitala läromedel. Övergången mot de digitala
läromedlen och minskningen av de traditionella böckerna är i uppstarten en
”utmaning” och kommer att krävas lite inlärning.
- 9:ans ”inläsningstjänst” finns kvar för alla som vill ha hjälp.
- Uppstarten efter skolstarten har varit fortsatt lugn och det känns bra på
skolan.
§ 4. Erik redovisade att kassan ligger på 21.523 kr med en fordran på 10.000 kr för desserten
från avslutningsmiddan för 9:orna. Jonas fick i uppdrag att kontrollera denna summa med
Caroline Hedenbergh, då den var något högre än vad styrelsen hade tänkt sig.
§ 5. Trivsel, pedagogik, inspiration
a. Beslut togs att inte delsponsra resan till Neumunster efter förfrågan från
Caroline Hedenbergh. Styrelsen tycker att det är en bra aktivitet men pga att föreningens klart
begränsade budget och att det delvis inte ligger i Föräldraföreningens linje att finansiera
sådana evenemang som ej tillfaller eleverna som helhet.
b. Anders Johannesson föreslog föreläsning av Anna Tibelius Brodin som
föreläser om forskning kring hjärnan och inlärningstekniker, förslagsvis föreläsning för både
elever, föräldrar och lärare, uppdelat på olika tillfällen, Skolan finansierar en del och
föreningen en del. Anders ska återkoppla med pris och möjligt datum. Jonas ska höra med TC
om de är intresserade att vara med.

§ 6. Övriga frågor
- Frågan gällande individuella duschar till Idrotten är lyft med Vöfab och de
ska återkomma med förslag på lösning.
- Erik lyfte frågan gällande ”obligarorisk” skönlitterär läsning där bl a
Teknikum har 20 minuters läsning 4 dagar i veckan. Detta ska enligt
undersökningar leda till en totalt bättre resultat i alla ämnen för eleverna. Det
framkom att klasserna på NOT idag har 30 minuter på fredagar. Styrelsen
var intresserad av att till nästa möte höra vad skolledningen tycker i denna
frågan.
- Christina lyfte frågan om skillnaderna i resultat mellan flickor och pojkar
som generellt är stor i Sverige just nu och som ökar från år till år. Styrelsen
är intresserad av att få reda på skolledningens inställning och hur skolan vill

-

arbeta med denna fråga framöver. Anders berättade att det ska tillsättas en
1:e lärare som ska arbeta läsprojekt.
Det uppmärksammades att det förekommit stöld på skolan, bl a hade en ny
jacka stulits. Frågan gick till Anders om det är vanligt med stölder på skolan.
Anders svarade att vanligast är cykelstölder, mobiler några samt ipads några
stycken. Totalt sett ganska få stölder.

§ 7. Föreningens årsmöte blir onsdagen den 30/9 kl. 18.30
§ 8. Nästa möte blir den 20/10 kl. 17.00 på Fagrabäckskolan och då ska underlag tas fram till
årsmötet. .
§ 9. Mötet avslutades.
Vid pennan
Jonas Karlsson

