Protokoll Fagrabäckskolans Föräldraförening (FFF) den
7 april 2015
Plats: Personalrummet på Fagrabäckskolan.
Närvarande: Jonas Karlsson, Christina Behrenz, Ulrika Oseèn, Erik Bondemark, Lotta
Lebeda-Henriksson, Börje Dahl, Caroline Hedenbergh, Anna Rye och Johanna Karlsson.
§ 1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Diskussion fördes om vad föräldraföreningen ska ”sponsra” eleverna med detta läsår.
Beslut togs att titta närmare på utebänkar till skolgårdarna på Fagrabäck och NOT, belopp ca
5.000 kr. Caroline återkommer med svar från ”arbete och välfärd”. Inriktning också att
sponsra 9:ornas dessert på avslutningsmiddagen.
§ 3. Arbetslagsledarna Anna Rye och Johanna Karlsson informerade om arbetet och
arbetssätten på skolan, med bl a utgångspunkt i de punkter som framkom i Hearingen förra
året.
Kommunen har under året genomfört arbetslagsledarutbildningar med Christer Westlund i
syfte att höja måluppfyllelsen på skolorna. Inriktningen på dessa utbildningar liknar i stort det
tänk som Fagrabäckskolan sedan tidigare har infört vad gäller självtillit, ansvar och
kreativitet.
Arbetslagsledarna arbetar nu mycket med utveckling av arbetsmetoderna i klassrummen. Bl a
har lärarna varit inne på varandras lektioner för att kunna utbyta erfarenheter, genomfört
diskussioner i arbetslagen gällande ”best practice”, sk ”kollegialt lärande”.
Även formativ bedömning har diskuterats och arbetats med i arbetslagen, alltså hur och på
vilket sätt lärarna återkopplar löpande till eleverna gällande deras måluppfyllelse.
Erik undrade lite om de övergripande förväntningarna som finns från skolans sida.
Föräldraföreingen ställde sig bakom att skolan ska kunna ställa tydliga förväntningar på både
föräldrar och elever.
Jonas undrade om policyn kring mobiltelefon på lektionstid, då denna fråga kommit upp på ett
föräldramöte. Representanterna från skolan svarade att det är ”sunt förnuft” från den enskilde
läraren som avgör från fall till fall.
Christina tog upp frågan om de fallande meritpoängen för killar i skolan generellt och
önskade att medvetenheten för detta skulle öka på skolan. Caroline berättade att forskning inte
har funnit något klart samband till varför detta har skett. Styrelsen och skolpersonal enades
dock att en viktig bit att att hitta och se på skillnader i vad som motiverar och driver killar och
tjejer. Caroline nämnde att hon för någon vecka sedan hade träffat en
elevgruppsrepresentanter som på frågan vad som motiverar hade fått svaret, ” ge oss ett
konkret mål för en uppgift, exempelvis läs detta och sedan tar vi en fika”.
§ 4. Det något avkortade mötet avrundades vid 18-tiden då merparten skulle hinna åka till TC
för att närvara på föreläsningen gemensamt anordnad av TC:s och FFF: föräldraförening med
Livia Fränkel som föreläsare. Nästa möte blir den 12/5 kl. 17.00 på Fagrabäckskolan.
§ 5. Mötet avslutades.
Mötessekreterare
Jonas Karlsson

