Protokoll Fagrabäckskolans Föräldraförening (FFF) den
18 november 2014
Plats: Personalrummet på Fagrabäckskolan.
Närvarande: Jonas Karlsson, Malin Möller, Christina Behrenz, Ulrika Oseèn, Lotta LebedaHenriksson och Lized Rodriguez
§ 1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Tyvärr kunde ingen från
skolledningen närvara då rektorn fick förhinder med kort varsel. På kommande möten bjuds
rektorn in för att närvara på delar av mötet för att kunna informera vad som händer på skolan
och svara på frågor som i god tid ska skickas till skolledningen.
§ 2. Föregående mötes protokoll gicks igenom och godkändes.
§ 3. Ingen ekonomi rapport lämnades då kassören ej var närvarande.
§ 4. Trivsel:
Betydligt lugnare på skolan den här hösten. Frågan kommer upp om övervakningskamerorna
är kvar och om de ökade resurserna som tillfördes förra året är kvar som tidigare och att det är
en orsak till att det är en bättre skolmiljö. Frågan tas vidare på nästa möte till skolledningen.
§ 5. Pedagogik:
Som följd av omorganisation på skolan blev det många lärarbyten för vissa klasser. 9 C har
varit speciellt utsatt och frågan ställs till skolledningen vad som görs. Förslag från FFF är
mentorsstöd från annan lärare som känner till klassen. Mentorsstöd har det blivit i en av
klasserna på NOT vilket fallit väldigt väl ut.
”Sven” gruppen där eleverna ska ha möjlighet till extra stöd i svenska och engelska istället för
B-språk, har fungerat dåligt under hösten. För lite resurser och eleverna som vill ha hjälp får
inte det då läraren inte hinner med. Hur agerar skolledningen i frågan?
Diskussion förs på andra skolor vad som händer nästa läsår när ny skola ska startas upp på
Väster. Vilka skolor ska de ha som upptagningsområden? FFF önskar svar på nästa möte från
skolledningen.
Väldig stor variation hur information läggs ut på nätet om elevernas läxor. Detta har
diskuterats tidigare men FFF önskar konkreta åtgärder vilken inriktning skolledningen har i
frågan. FFF anser att varje lärare ska lägga ut läxor på sin hemsida - givetvis tycker vi det
också är önskvärt att en sammanställning görs av mentor eller som det faktiskt finns numera
program som automatiskt kan styra ”inlägg” från respektive lärare till en samlingsplats för en
klass. Hur användarvänligt är Dexter och kan all personal använda det på ett korrekt sätt?
Kvalitén på datorerna som eleverna har är olika och det upplevs svårt att få sin dator lagad vid
fel inom rimlig tid. Vilka resurser har skolans IT ansvarig och vad händer med datorer vs iPad
till hösten -15?

§ 6. Inspiration:
Vilka kunskaper har lärarna inom IT? Behöver de kompetensutveckling? FFF diskuterar om
det ska anordnas föreläsning för lärarna inom området istället för att satsa på föreläsning för
föräldrarna till våren, alternativ kompetensutveckling och föreläsning om ex. droger, sex och
samlevnad och bötning (utpressning mot ungdomar).
§ 7. För att öka intresset och engagemanget för FFF ska det mailas ut frågor till alla
föräldrarna via mentorerna innan styrelsemöten för att få in synpunkter. Efter mötena ska det
skickas ut någon form av POP version som gör föräldrarna delaktiga i vårt arbete. Viktigt att
tidigt få engagemang från föräldrarna och förslag kommer upp att det ska vara aktivitet i åk 7
för föräldrarna för en bra sammanhållning i klasserna. Engagerade föräldrar kan bidra till en
bra miljö för både personal och elever och att vi tillsammans kan påverka ansvariga politiker.
§ 8. Nästa möte den 9/12 kl.17.00 på Fagrabäckskolan
§ 9. Jonas avslutade mötet.

Sekreterare

Malin Möller

