Protokoll Fagrabäckskolans Föräldraförening (FFF) den
18 augusti 2015
Plats: Personalrummet på Fagrabäckskolan.
Närvarande: Jonas Karlsson, Malin Möller, Lotta Lebeda-Henriksson, Börje Dahl, Gisela
Soprani, Erik Bondemark, Lized Rodriguez och Ulrika Oseén.
Från skolledningen: Caroline Hedenbergh
§ 1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Föregående mötes protokoll godkändes.
§ 3. Jonas började med en utvärdering från årets styrelsearbete som snart är slut. Vad har vi
arbetat med och vad är syftet? Caroline upplever att engagemanget från föräldrarna är väldigt
viktigt och att det finns en dialog med mellan föräldrar och skolan. Viktigt med samarbete och
att kunna genomföra saker tillsammans, ex föreläsningar. FFF har anordnat några
föreläsningar under året men tyvärr med lite dålig uppslutning. Föreningens ledord; Trivsel,
pedagogik och inspiration, är det som vi ska arbeta med och det är viktigt att det blir något
konkret av orden. Viktigt att få in synpunkter från föräldrarna och det är något vi ska ta upp
på kommande föräldramöten.
§ 4. Caroline informerade om skolstarten. De två första dagarna har varit lugna. Det är 644
elever som har börjat. Finns fortsatt resursteam med några nya medarbetare så Caroline är
nöjd med detta. Frågan kommer upp om övervakningskamerorna finns kvar och det gör dom.
Vöfab är ansvarig för kamerorna och det är endast polisen som avgör om skolledningen får
tillgång till filmerna. Caroline har varit ute i klasserna och speciellt tryckt på att eleverna ska
ta tillvara på tiden i skolan och fokusera på skolarbetet när det är lektioner. Enkät skickades ut
till föräldrar i åk 9 strax innan skolavslutningen i våras. Av alla utskick kom det 19 svar
tillbaka vilket givetvis är väldigt dåligt. Informationsbrev har skickats med eleverna hem om
mobilförbud vilket FFF tagit upp tidigare och ser väldigt positivt på att det är infört. Vi
framför att det är viktigt att det nu följs under terminen.
§ 5. Kassören redovisade att det finns drygt 13 000 kr i föreningens kassa.
§ 6. Föräldramöten är det den 2/9 för åk 7 och 8. Erik och Jonas ordnar med underlag till
mötena och fixar även fram inbetalningskort. De kommer kort informera om FFF. Den 7/10 är
det för åk 9 och då är Jonas på plats.
§ 7. Föreningens årsmöte blir onsdagen den 30/9 kl. 18.30
§ 8. Nästa möte blir den 15/9 kl. 17.00 på Fagrabäckskolan och då ska underlag tas fram till
årsmötet. .
§ 9. Mötet avslutades.
Sekreterare
Malin Möller

