Protokoll Fagrabäckskolans Föräldraförening (FFF) den
3 februari 2015
Plats: Personalrummet på Fagrabäckskolan.
Närvarande: Jonas Karlsson, Malin Möller, Christina Behrenz, Ulrika Oseèn, Erik
Bondemark, Lized Rodriguez, Gisela Soprani, Lotta Lebeda-Henriksson, Börje Dahl,
Caroline Hedenbergh och Anders Johansson delar av mötet.
§ 1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Föregående mötes protokoll godkändes.
§ 3. Kassören informerade om att kassan uppgår till 19325 kr och antal medlemmar är 153 st.
§ 4. Inbjudna gästerna förvaltningschef Camilla Holmqvist och ordförande i
utbildningsnämnden, Anna Tenje kom för en uppföljning av hearingen som vi hade den 24
mars 2014.
De inledde med en kort presentation och därefter berättade de om sammanslagningen av barnoch skola och gymnasienämnden som skedde den 1 januari till en utbildningsförvaltning som
ansvarar för barn från förskoleåldern till gymnasiet. Det har gjorts en stor genomlysning av
verksamheten som resulterat i främst 4 områden.
-

-

Svaghet i övergången mellan olika skolformer och främst åk 9 till gymnasiet.
Bristande uppföljning och kunskapsutveckling mellan enheterna. Måste till en strategi
för detta.
Stor administrativ börda för lärare och rektorer.
Bristande tydlighet i ledningen och struktur för befogenheter och rapportering i
organisationen. Måste till en samlad bild.
Elevhälsan där resursfördelningen måste ses över, fånga upp eleverna tidigt med tidiga
insatser. Ny organisation på gång runt elevhälsan som ska starta till höstterminen.

Det har bildats en ny enhet inom förvaltningen, Likvärdighet - och analys enheten. Den har
bl.a. som funktion att sköta tillsyn av alla enheter, såväl kommunala som fristående. Den ska
arbeta för en likvärdig utbildning för alla och hitta goda exempel som kan spridas på andra
enheter. En person är anlitad för att specifikt fokusera kring aktuell forskning och utarbeta
riktlinjer utifrån det och kunna söka bidrag som kan användas inom olika
utvecklingsområden.
Diskussioner har förts om kulturskolan och fritidsgårdarna ska ligga under förvaltningen och
det ska de tills vidare.
Den nya förvaltningen är störst inom kommunen och ambitionsnivån är väldigt hög. Det är
två kommunalråd och Camilla upplever en stor skillnad med en tydligare väg in i politiken.
Skolfrågorna är viktiga och känns prioriterade bland politikerna. I internbudgeten är det ett
stort kunskapsfokus med flera målområden. Det diskuteras fler profiler som ex. NOT och IB
på Teleborg Centrum. Integration/ tidigt stöd för nyanlända, satsa på elever som vill ha höga
betyg och hur integrering bäst blir med ”svagare” eleverna.

FFF tog upp att vi saknade ett svar på det brev som föreningen skickade till Skolbarnomsorgsnämnden i maj och där föreningen efterlyste uppföljning från hearingen.
Anna meddelade att föreningens brev daterat 2014-05-18 inte diarieförts och att ingen
återkoppling lämnats till föreningen på brevet förrän vid detta möte. Detta beklagades av
kommunens representanter.
Önskemål framfördes från föreningen om att aktionspunkter från förvaltning respektive
Fagrabäckskolan tas fram avseende punkterna Kollegialt lärande, Förväntningar,
Resursfördelning och Formativ bedömning enligt brev nämnt ovan.
Kommunens representanter avvisade detta önskemål och hänvisade till
kommande budgetdokument samt skolans åtgärdspunkter kopplat till detta.
Jonas tog upp att föreningens syfte är att engagera föräldrar och bidra till en bra skolmiljö för
våra barn. Klagomål framförs över skolsystemet, Dexter. Det är ett dåligt
kommunikationsverktyg skola – föräldrar och det skiljer sig mycket hur enskilda lärare
informerar vårdnadshavarna om ex. aktuelle läxor. Det är svårt för föräldrarna att följa
skolarbetet på ett önskvärt sätt. Camilla informerar om att en ny kommunikationsavdelning är
tillsatt där man ska se över den interna kommunikationen mellan personal, mellan skolorna
och mellan skolan och föräldrarna.
Till hösten startar det igång en ny skola på Västerled och frågan kom upp vilka områden som
ska hänvisas dit och hur inriktningen kommer att se ut. Till hösten kommer det inte att bli
någon hänvisningsskola och ingen profilskola men diskussioner förs.
Som avslutning gick Camilla och Anna igenom gången hur verksamhetsplaner ska arbetas
fram utifrån internbudgeten på alla olika enheter. De anser att det är viktigt för FFF att ta del
av Fagrabäckskolans plan hur skolan ska arbeta med olika områden och att föreningen ska
kunna påverka utifrån den.
Camilla och Anna tackade därefter för att de fick komma och önskade föreningen lycka till i
sitt fortsatta arbete.
§ 5. Kort diskussion fördes om förslag på föreläsare till våren. Pga. tidsbrist så beslutades att
föra viss dialog via mail och att beslut tas på nästa möte.
§ 6. Nästa möte blir den 26/2 kl. 17.00 på Fagrabäckskolan.
§ 7. Mötet avslutades.

Sekreterare

Malin Möller

