Protokoll Fagrabäckskolans Föräldraförening (FFF) den
12 maj 2015
Plats: Personalrummet på Fagrabäckskolan.
Närvarande: Jonas Karlsson, Malin Möller, Christina Behrenz, Lotta Lebeda-Henriksson,
Börje Dahl, Jonas Westergren, Erik Bondemark och Ulrika Oseén.
Från skolledninge: Cecilia Widqvist
§ 1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Föregående mötes protokoll godkändes.
§ 3. Kassören redovisade att det i kassan finns 20325 kr. Beslut tagits av styrelsen via
mailkonversation att vi skänker 5000 kr till nya utomhus soffor. Det kommer in fler
medlemmar kontinuerligt och idag har vi runt 200 medlemmar.
§ 4. Trivsel
Snart dags för avslutningsfest för åk 9. Beslut tas att vara med och sponsra desserten.
§ 5. Pedagogik:
Diskussion om att skillnaderna mellan pojkars och flickors meritvärden bara ökar. Aktuellt nu
på Fagrabäck är 231 för tjejerna och 184 för killarna. Detta är inget specifikt för Fagrabäck,
Växjö kommun eller Sverige utan ett globalt bekymmer. Det är en komplex fråga som
styrelsen tycker är oerhört viktig och som vi kommer att arbeta med under hösten. Cecilia
framför att skolan arbetar med frågan och styrelsen önskar konkreta åtgärder framöver.
Fråga kommer upp om hur det är med elever som behöver extra tid i samband med de
nationella proven. Enligt Cecilia så är det ansvarig lärare som har rätt att ge elever extra tid
om särskilda skäl föreligger.
§ 6. Engagemang:
Hur ska vi få ett större engagemang bland föräldrarna och vilka frågor ska föreningen arbeta
med? Förslag från Jonas W att vi skickar ut en enkät där medlemmarna fyller i förslag på vad
de tycker föreningens fokus ska vara. Jonas W får uppdraget att skissa på en enkät.
Diskussion om att representanter från styrelsen är med på åk 7 föräldramöten till hösten och
att vi delar upp oss och går ut i klasserna. Detta för att informera om föreningen och få nya
medlemmar.
§ 7. Nästa möte blir den 16/6 kl. 18.00 på Condecco. Ingen från skolledningen ska närvara då.
§ 8. Mötet avslutades.
Sekreterare

Malin Möller

