Protokoll Fagrabäckskolans Föräldraförening (FFF) den
9 december 2014
Plats: Personalrummet på Fagrabäckskolan.
Närvarande: Jonas Karlsson, Malin Möller, Christina Behrenz, Ulrika Oseèn, Erik
Bondemark, Lized Rodriguez och rektor Caroline Hedenbergh (inledande delen av mötet).
Två åhörare deltog också.
§ 1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Föregående mötes protokoll gicks igenom och godkändes. Då inte kassören var på plats
vid förra mötet som var det första efter årsmötet så väljs vid detta möte Malin Möller till
sekreterare och Erik Bondemark till kassör i FFF.
§ 3. Kassören rapporterade att det finns 19 636 kr i kassan och att vi är 141medlemmar.
Beslut tas att FFF sponsrar skolan med skumtomtar till jul lunchen enligt tradition.
§ 4. Trivsel:
Caroline rapporterar att det är lugnt på skolan men att de extra resurserna som idag finns
(elevstödjare, speciallärare och pedagoger) bidrar till ett stort minus i budgeten. Detta är dock
något som FFF står bakom skolledningen och att de resurserna behövs i dagsläget.
§ 5. Pedagogik:
Vid förra mötet diskuterades att en klass inte fått godkänd undervisning i ett ämne utan
läraren missat detta under förra läsåret. Enskilt samtal har hållits med läraren och det är
givetvis inte acceptabelt att det får hända. Det framkommer att det varit fler klasser som inte
fått adekvat undervisning i vissa ämnen. FFF är väldigt kritiska till hur det kan uppstå brister i
undervisningen? Hur säkerställs det i skolan att eleverna får de kunskaper de ska få i
respektive ämne? FFF vill till kommande möten få en rutin från skolledningen hur det
säkerställs. Enligt Caroline så har det varit och är extremt svårt att få vikarie när ordinarie
lärare inte är på plats. Planering ska finnas från ordinarie lärare som vikarie ska kunna gå efter
men vissa föräldrar i styrelsen har erfarenheter av att det brister. Hur görs planeringen av de
resurser som finns vid frånvaro, kan ordinarie lärare på skolan ”stötta” i klasser som drabbats
mycket? Svar önskas från ledningen till kommande möten.
FFF tar upp hur resurserna fördelas till eleverna med bra betyg och hur de ska utvecklas
utifrån sina nivåer för att stimuleras i sina studier. Caroline tar upp att några lärare intresserat
sig för detta och ska arbeta vidare med det under våren.
De nationella proven i årskurs 9 diskuteras och de upplevs oerhört stressande av eleverna och
tar väldigt mycket tid. Vilken funktion fyller de egentligen? Frågan tas på nästa möte om det
är något som FFF ska lyfta vidare.
Organisationen i ”Sven” gruppen diskuterades förra gången och enligt rektor så har hon fått
besked från ansvariga lärare att det nu blivit bättre. Bekymret är att elever med olika
anledningar till att de är med i gruppen blandas och att de stör varandra. Ulrika får i uppdrag
att gå igenom vilka grupper som ska vara i ”Sven gruppen”.

Upptagningsområde för den planerade nya skolan på Västerled var enligt Caroline Bäckaslöv,
Ulriksberg och Centrumskolan. Dock har detta återremitterats så vi avvaktar och ser vad som
händer.
Frågan kom upp vid förra mötet om NOT samhörighet med Fagrabäck. Not är en del av
Fagrabäck och grundtanken är att det ska finnas högstadium med inriktning mot teknik liksom
att Teleborg centrum har språk (IB). Det ska vara en samhörighet med Teknikum som är ett
tekniskt gymnasium. Dock är det osäkert om Teknikums framtid då det ev. ska flyttas till
universitetsområdet.
Diskussion förs hur läxor sammanställs och läggs ut på hemsidor eller inte. FFF är väldigt
eniga om att alla lärare ska lägga ut det för att vi föräldrar tillsammans med barnen kan
hjälpas åt med skolarbetet och att vi är delaktiga i skolarbetet. Vi efterlyser ett
användarvänligt system men enligt Caroline fås det inte köpas in något nytt system. Caroline
informerar om att det är många nya lärare under hösten (16st) och att alla inte kommit igång
med att lägga ut läxor på hemsidan och att vissa lärare inte samtycker till detta. Enligt
Caroline så är målet att alla ska lägga ut läxorna framöver men just nu inget krav.
§ 6. Inspiration:
Förslag på föreläsare till våren finns inte till detta möte utan bordläggs till nästa. Förslag
mailas till Jonas. Det kommer upp att det kanske ska vara en idrottsperson och att
föreläsningen ska vara gemensam för elever/lärare/föräldrar. För att locka föräldrar så kan det
vara bra att kombinera med föräldramöte.
Tidigare ordförande Pär Wik är numera ordförande i FF på Teleborg Centrum. Diskussion
kommit upp om samarbete med ev. föreläsningar. Jonas får i uppdrag att arbeta vidare med
det.
§ 7. Mail utskick till alla föräldrar via mentorerna har inte fungerat. Vissa har fått det och en
förälder har mailat Jonas vilket är positivt. Jonas kollar upp detta med skolledningen varför
det brustit.
§ 8. Nästa möte är den 3/2 kl.17.00 på Fagrabäckskolan. Då bjuds Camilla Holmqvist in av
Erik för uppföljning av hearingen. Förhoppning är att någon av arbetslagsledarna kan delta för
att få en bra diskussion ur olika perspektiv, Jonas tar detta med skolledningen.
§ 9. Jonas avslutade mötet.

Sekreterare

Malin Möller

