Protokoll medlemsmöte Fagrabäckskolans Föräldraförening den
20 maj 2014
Plats: Musiksalen
Medlemsmötet hölls 30 minuter innan föreläsning med Mats Trondman.
§ 1. Ordförande Pär Wik hälsade alla välkomna.
§ 2. Styrelsen presenterade sig.
§ 3 Bitr. rektor Anders Johansson informerade kort om den omorganisation som är på gång
till hösten. Information har skickats hem till alla. Istället för 3 arbetslag med 200 elever i varje
så kommer det att bli 6 arbetslag med 100 elever istället. Vissa ändringar blir det för klasserna
och man arbetar med att undvika för många lärarbyten i åk 9.
§ 4. Pär berättade sedan om året som varit för föräldraföreningen. Inledande årsmöte i augusti
där värdeorden trivsel, pedagogik och inspiration blev utgångspunkter för det fortsatta arbetet.
Aktiviteter som genomförts är bl.a. föreläsningar med Kajsa Tengblad och Mats Trondman,
hearing, pepparkakstävling i åk 7, sponsring av musikanläggning till fritidsgården,
skumtomtar vid jul och bidrag till 9: ornas avslutningsmiddag.
§ 5. Kassör, Erik Bondemark, berättade att föreningen har 251 medlemmar och på kontot ca
20 000 kr.
§ 6. Pär beskrev bekymret att nå ut till alla klassrepresentanter och som en följd av det så har
styrelsen tagit beslut att slopa dessa och att det blir två nivåer fr.o.m. höstterminen,
medlemmar och styrelse. Alla får skriva sin mailadress på inbetalningen så skickas det ut
information ut till alla medlemmar 2 ggr/år.
§ 7. Tips kom upp att föräldraföreningen ska vara med på uppstarten i åk 7 och informera om
verksamheten när alla föräldrar är på plats vilket alla tyckte var en bra idé.
§ 8. Hemsidan måste vara uppdaterad vilken den inte är i dagsläget enligt åhörare. Styrelsen
ska självklart se över detta.
§ 9. Jonas berättade kort om hearingen och de fem konkreta punkter som panelen kom fram
till för att det ska bli en bättre skola:
A.
B.
C.
D.
E.

Kollegialt lärande.
Förväntningar.
Resursfördelning.
Formativ bedömning.
Aktivitetsplan från nämnden.

§ 10. Innan Pär avslutade mötet kom det upp hur viktigt föräldraföreningens arbete är och att det är
viktigt att informationen kommer fram om vad som sker och att vi finns! Lärare tog upp att alla
föräldrar är välkomna att hälsa på och vara med på lektionerna.
§ 11. Pär tackade alla och avslutade mötet.

Sekreterare

Malin Möller

