Protokoll Fagrabäckskolans Föräldraförening den
10 januari 2014
Plats: Personalrummet på Fagrabäckskolan
Närvarande: Pär Wik, Malin Möller, Christina Behrenz, Ulrika Oseèn, Lized Rodriguez och
Jonas Karlsson. Från skolledningen Caroline Hedenberg.
§ 1. Ordförande Pär Wik förklarade mötet öppnat
§ 2. Föregående mötes protokoll godkändes.
§ 3. Inte kommit in några önskemål från FAM angående ev. inköp. Caroline tar och kollar upp
detta och återkommer.
§ 4. Mats Trondman kunde inte komma på föreslaget datum. Pär föreslår ny tid veckan efter
påsk, alternativt att vi avvaktar till hösten. Caroline föreslår ev. en annan föreläsare, Leo
Razzak. Malin kollar detta.
§ 5. Enkäten som skickades ut efter utvecklingssamtalen är klara och presenteras för lärarna
nu på onsdag. Stora skillnader hur samtalen fungerade. Vid nästa samtal ska samtliga lärare
vara på plats alla kvällarna och mentorerna ska vara mer aktiva i samtalen. Återkoppling till
föräldrarna ges på kommande föräldramöten.
§ 6. Positivt att vi närvarde på Öppet hus, dock önskas en mer central plats nästa år. Caroline
tog upp att det tyvärr hade kommit en del elever från andra skolor och stört ordningen och
påverkat en del av skolans elever. Föräldrar och rektorer på andra skolor informerade.
§ 7. Malin har avvaktat att ta kontakt med föräldraföreningar på andra skolor för ev.
samarbete. Kraften läggs på hearingen under våren.
§ 8. Förslag har kommit om att förbjuda mobiltelefoner under lektionstid. Caroline ser inte
detta som något bekymmer och inte fått några signaler från lärarna. Ingen ytterligare åtgärd.
§ 9. Svårt att få representanter från alla klasserna och rätt mailadresser. Måste bli mer
strukturerat från mentorerna. Caroline tar med sig frågan.
§ 10. Caroline informerar om läget på skolan. Det har anställts en elevassistent som ska arbeta
mycket mot enstaka elever och en elevstödjare som ska vara mycket ute i korridorerna.. Sedan
kamerorna sattes upp har det inte varit några nya brandtillbud på skolan. Styrelsen pekar på
att det är viktigt att det utvärderas kontinuerligt och att kamerorna inte ska vara permanenta.
Alla lärarna har nu möjligheter att äta pedagogiska måltider.
Vid information för kommande elever så är det stor skillnad mellan skolorna om hur många
elever och föräldrar som kommer. Orsak? Vilken skola vill eleverna egentligen till?
Caroline tackar för sig och måste gå lite innan mötets slut.

§ 12. Resterande mötes tid ägnades åt den kommande hearingen. Pär skickar ut separat
information och ”To-Do” lista.
§ 13. Mail har kommit angående mathivation utbildning för alla lärarna från en förälder. Det
missades att ta upp medan Caroline var på plats. Malin mailar henne och vi tar det till nästa
möte.
§ 14. Nästa möte 4/3, genrep inför hearingen.
§ 15. Pär avslutade mötet.

Sekreterare

Malin Möller

