Protokoll Fagrabäckskolans Föräldraförening (FFF) den
24 juni 2014
Plats: Condecco
Närvarande: Pär Wik, Malin Möller, Christina Behrenz, Ulrika Oseèn, och Jonas Karlsson.
§ 1. Ordförande Pär Wik förklarade mötet öppnat
§ 2. Avslutningsfesten som åk 9 hade blev mycket lyckad och det var ett fint fyrverkeri som
FFF var med och sponsrade.
§ 3. Omorganisationen som ska genomföras fr.o.m. höstterminen har skapat oro då det blir
många lärarbyten för många klasser. Styrelsen är kritiskt till den bristande informationen som
elever och föräldrar fått. Pär får uppdraget att kontakta Caroline omgående.
§ 4. Diskussion om hur vi ska nå ut med information till föräldrarna. Alla mentorerna ska ha
mail till respektive klass föräldrar och det är oftast den vägen skolan använder till information
vilket också skulle kunna vara en väg för FFF. Preliminärt datum för åk 7 föräldramöte är den
23/9 och då skulle representant från styrelsen medverka.
§ 5. Förslag på föreläsare till hösten är ”Fröken Flipp”. Preliminärt datum 2/9, Jonas håller i
detta. Pär kollar om Erik kan fixa layouten till kommande föreläsningar.
§ 6. Datum för årsmöte bestäms till den 14/10. Då Pär inte kommer att ha något barn på
skolan nästa år så tas beslut att Jonas kommer att vara tf. ordförande fram till årsmötet.
§ 7. Kassören inte på plats så det blev ingen ekonomisk rapport. Fritidsgården har köpt in en
förstärkare som FFF betalar.
§ 8. Verksamhet som FFF ska sponsra under hösten är skumtomtar och ev.
pepparkakstävlingen som förra året. Jonas kontaktar Caroline om den ev. ska utökas och
involveras i flera ämnen.
§ 9. Nästa möte är den 21/8 kl. 18.30. Förslag kom upp att något möte kan läggas som
lunchmöte på skolan så att skolledningen medverkar. Beslut får tas av kommande styrelse i
samband med årsmötet.

§ 10. Pär avslutade mötet.

Sekreterare

Malin Möller

