Protokoll Fagrabäckskolans Föräldraförening (FFF) den
16 september 2014
Plats: Personalrummet på Fagrabäckskolan
Närvarande: Jonas Karlsson, Malin Möller, Christina Behrenz, Ulrika Oseèn, Erik
Bondemark, Lized Rodriguez och Caroline Hedenberg från skolledningen.
§ 1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
§ 2. Föregående mötes protokoll gicks igenom och godkändes. Beslut togs att godkänt
protokoll skickas via Jonas till Therese på skolan expedition som lägger ut det på hemsidan.
Likaså den informationen som ska ut till alla föräldrarna från FFF går via Therese som skickar
det till mentorerna som i sin tur skickar det till föräldrarna.
§ 3. Föreläsningen ”Det flippade klassrummet” var uppskattat både av lärarna och av de
föräldrar som var på plats. Tyvärr var det dålig uppslutning av föräldrar. Diskussion om att
det bästa är att lägga föreläsningar i samband med föräldramöten för att nå ut till så många
som möjligt.
§ 4. Kritik framförs till skolledningen att alla datorerna till eleverna inte var klara till skolstart.
Dröjde 1 månad innan alla hade vilket inte är acceptabelt. Caroline förklarar att hon inte har
de resurser som krävs och att det är många datorer som ska rensas. Lika frustrerande för
lärarna att det inte är klart. Styrelsen framför att de måste vara en målsättning till hösten 2015
att det ska vara klart i tid.
§ 5. Caroline informerar om att skolstarten varit mycket bra och att det fortfarande är lugnt på
skolan. 50 nya elever på NOT vilket innebär att de vid de flesta tidpunkter är färre elever på
Fagrabäck än förra hösten. Meritvärdet för Fagrabäck ökade på ett mycket positivt sätt från
föregående år. Från 197,7 till 219,55. Snittet för Växjö kommun var 217. 89 % av eleverna
var behöriga till gymnasiet och där var snittet 85 % i kommunen. Omorganisationen bland
lärarna med nya arbetslag fungerar mycket bra. Caroline upplever det som att alla har fått en
nystart. Flera nya lärare på skolan som har kommit in i arbetet på ett bra sätt. Tyvärr är det ont
om vikarier och mycket tid läggs från ledningen att lösa så det ska bli så få inställda lektioner
som möjligt.
§ 6. Det har framkommit att en klass som nu går i åk 9 inte hade någon historia i åk 8 och ska
nu läsa in all historia detta läsår. FFF är tydliga med att det måste finnas en kvalitetssäkring
som förhindrar att detta händer igen. Caroline återkommer på nästa möte om uppföljning av
det inträffade.
§ 7. Det skiljer sig väldigt mycket hur lärarna lägger ut läxor på hemsidan så elever och
föräldrar kan vara informerade om vad som ska göras. FFF är tydliga med att det ska vara ett
mål att alla lärarna ska lägga det på respektive lärares sida så det är lätt att hitta. Caroline tar
med sig detta.
§ 8. Förra året sponsrade FFF pepparkakstävling bland eleverna som blev mycket lyckad.
Caroline hade redan då en tanke att utöka detta där flera ämnen skulle involveras. Hon får

uppdrag att kolla upp om det ska bli en repris och återkomma till nästa möte om FFF ska vara
med och sponsra.
§ 9. Kassören informerar om att det vid dagens datum finns 5636 kr i kassan. Förslag från
styrelsen till kommande årsmöte är att medlemsavgiften på 100 kr/familj ska vara oförändrad.
§ 10. Beslut att alla i styrelsen ska finnas med under kontakt på hemsidan med sina mail
uppgifter. Malin ordnar detta.
§ 11. Vid kommande föräldramöten ska FFF vara representerade och informera om
verksamheten som FFF driver. Åk 7 tar Jonas och Ulrika, åk 8 Jonas och Malin, NOT Malin
och Christina. Jonas förbereder presentationsmaterial och skickar ut till styrelsen som ska
användas vid mötena. Viktigt att vi kan rekrytera nya medlemmar och även
styrelserepresentanter från främst åk 7 och NOT.
§ 12. Erik tar upp att FFF fortfarande inte fått något svar på det brev som skickades till
skolnämnden den 18 maj där uppföljning av hearingen önskades. Han får i uppdrag att bjuda
hit förvaltningschef Camilla Holmqvist och verksamhetschef Anders Ellingfors.
§ 13. FFF årsmöte är bestämt till den 14 oktober. Jonas och Malin förbereder dagordningen
och verksamhetsberättelsen. Erik kontaktar revisorerna så att en revisionsberättelse finns klar
till årsmötet.
§ 14. Nästa styrelse, 4 november kl. 17.00 på Fagrabäck.
§ 15. Jonas avlutade möte.

Sekreterare

Malin Möller

