Protokoll fört vid Fagrabäckskolans Föräldraförening den
5 november 2013
Plats: personalrummet på Fagrabäckskolan
Närvarande: Pär Wik, Erik Bondemark, Malin Möller, Christina Behrenz och Sara Ekelöf
§ 1. Ordförande Pär Wik förklarade mötet öppnat
§ 2. Godkännande av dagordning
§ 3. Pär informerade om att det var många i styrelsen som inte hade meddelat honom om att
de inte kunde komma. Han ska skicka ut ett mejl till dem som är berörda. Han ska även be
Therese på kontoret om en korrekt mejllista till alla föräldrar.
§ 4. Kassören, Erik Bondemark, informerade om att föreningen har 199 betalande medlemmar
och därmed ett saldo om 28807 kr.
§ 5. Eva Jonsson har kontaktat FAM och elevrådet om vilka ”trivselsaker” de önskar, de ska
återkomma med ett svar. Camilla Fors ska ta kontakt med fritidsgården om samma sak.
§ 6. De kommande mötena under läsåret planerades in: 9/12-13, 10/2-14, 5/5-14
(styrelsemöten)
31/3-14 (medlemsmöte) Alla möten ska ha starttiden 18.00.
§ 7. Pär ska mejla Christina Lindberg och fråga henne om hon kan köpa skumtomtar till
eleverna inför julavslutningen.
§ 8. Anette Blomkvist har undersökt om Mats Trondman kan tänka sig att ha en föreläsning åt
oss. Han var positiv till det då Fagrabäckskolan har ställt upp på forskning åt
Linnéuniversitetet. Vi kunde få föreläsningen till ett mycket förmånligt pris. Tanken är att
föreläsningen ska ske i slutet av januari eller i början av februari. Vårt önskemål är att
föreläsningen ska handla om grupperingar och problem som kan uppstå när två väldigt olika
skolor slås samman till en. Vi tycker att det känns extra viktigt efter brevet som rektorn
skickade ut till alla hem förra veckan. Christina ska mejla förslag till Pär om hur våra
önskemål kring föreläsningen ska formuleras.
§ 9. Erik gjorde en övergripande beskrivning av sin hearingidé. Tanken är att vi ska bjuda in
en expertpanel (rektor, politiker, nämndordförande, vice nämndordförande och en
representant från skolverket) som ska få svara på frågor från en föräldrapanel. Ett önskemål är
att få journalisten Lennart Ernstsson som moderator.
Erik fick i uppgift att jobba vidare med en projektplan.
§ 10. Utvecklingssamtalens utformning diskuterades och en utvärdering kommer att ske vid
nästa möte.
§ 11. Styrelsen planerar att presentera sig och finnas tillgänglig för frågor vid nästa öppet hus
på Fagrabäckskolan.
Mötet avslutades och ordförande tackade för visat intresse. Nästa möte är den 9/12 kl. 18.00.

