Protokoll Fagrabäckskolans Föräldraförening (FFF) den
26 februari 2015
Plats: Personalrummet på Fagrabäckskolan.
Närvarande: Jonas Karlsson, Malin Möller, Christina Behrenz, Gisela Soprani, Lotta
Lebeda-Henriksson. Från skolledningen Caroline Hedenbergh och Cecilia Widqvist
§ 1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Föregående mötes protokoll godkändes.
§ 3. Ingen ekonomiskt rapport då kassören inte var närvarande.
§ 4. Trivsel och pedagogik:
Caroline informerade kort om de centrala proven i åk 9 som snart ska påbörjas. Ansvariga
lärare rättar aldrig sina egna klassers resultat och de muntliga proven genomförs också av
andra lärare än klassens ordinarie. Caroline tycker att det fungerar bra och att proven är väl
utarbetade.
Ekonomin är svår att få ihop och nu när måltider, lokalvård, fritidsgård ligger utanför
skolbudgeten är det ännu kärvare. Skolpengen är 55 000 kr/elev vilket är lågt i jämförelse
med riket, dock som kan vara en nackdel så är skolresultaten bra trots få resurser.
Formativ bedömning och kollegialt lärande som FFF driver är något som skolan arbetar
mycket med. Flera lärare ska åka iväg på konferens om formativ bedömning och vissa lärare
ska besöka andra lärares lektioner framöver. Utvecklingsledarna ska bjudas in till kommande
möten för att ytterligare beskriva hur de praktiskt arbetar med dessa delar och ta fram
konkreta exempel.
Utvecklingssamtal har genomförts på liknande sätt som förra året. Viktigt att eleverna får
löpande samtal med lärarna om ”Vad är jag bra på”.
Caroline träffar regelbundet, 1 ggr/månaden, elever som fått anmäla sig för att träffa
skolledningen och diskutera olika saker som rör undervisning, miljön etc. Caroline upplever
detta som mycket givande.
Lovskolan som genomfördes under sportlovet deltog 18 elever i.
Det har under detta läsår varit små klasser i åk 7 vilket inte bidrar till en gynnsam dynamik.
Skolledningen arbetar med att undvika det kommande läsår för nya åk 7 men även en
förändring kommer att ske i klasserna inför åk 8.
§ 5. Inspiration:
FFF har som mål att anordna en föreläsning i vår eller till hösten. Diskussioner fördes också
om det ska ske tillsammans med skolan så att föreläsaren kör för både elever och föräldrar.
Förslag som kom upp var: Pasi Salonen, Lisbeth Pipping, Anna Tebelius Bodin, Navid

Modiri, Jim Thuresson, Lou Rossling eller om vi ska köra någon lärare som berättar om ett
specifikt ämne. Vi har blivit inbjudna från Teleborg centrums (TC) föräldraförening att
gemensamt anordna föreläsning med Livia Fränkel, 7/4, 18.30-21 på TC .
Vi kommer att få inbjudan som sedan ska distribueras via mentorerna hem till föräldrarna.
Beslut tas att vi ordnar en lärarföreläsning 28/4 kl. 18.30 med fika. Jonas kollar med Caroline
om specifikt en lärare kan vara intresserad. Föreläsning med extern föreläsare tar vi till hösten
och då i samband med föräldramöten. Beslut om vilken tas på nästa möte.
Jonas ska via Caroline ge fråga till elevrådet om önskemål av något inköp till skolans miljö,
fritidsgård etc. Beslut tas vid nästa möte.
§ 6. Nästa möte blir den 7/4 kl. 17.00 på Fagrabäckskolan. Därefter till TC för föreläsning.
Beslut tas även att kommande styrelsemöte därefter blir den12/5 kl.17.00
§ 7. Mötet avslutades.
Sekreterare

Malin Möller

