Protokoll Fagrabäckskolans Föräldraförening (FFF) den
27 september 2016
Plats: Fagrabäckskolan.
Närvarande: Malin Möller, Christina Behrenz, Ulrika Oseén, Erik Bondemark och Lotta
Lebeda-Henriksson
Från skolledningen: Robert Eriksson
§ 1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Speciellt välkommen var
skolans nye rektor som presenterade sig för styrelsen.
§ 2. Styrelsen ska inför året välja vice ordförande, kassör och sekreterare men det togs beslut
att utse på nästa möte.
§ 3. Ordförande tog en kort resumé om FFF verksamhet och de specifika frågor vi främst
arbetat med för att ge den nye rektorn en bild av föreningen. Robert ser FFF som en
förutsättning för skolans verksamhet och ett viktigt språkrör för föräldrarna.
§ 4. Kassören redogjorde att det vid bokslutet finns drygt 18000 kr i föreningens kassa.
§ 5. Några ur den förra styrelsen hade ett litet och icke protokollfört möte i augusti som en
förberedelse inför höstens arbete. De punkter som togs upp och som rektorn informerades om
var följande:










Pojkar och flickors lärande och studieresultat. Detta är något som FFF anser är
väldigt viktigt och som påtalats för skolledningen tidigare. Till nästa möte ska
rektorn presentera aktuell statistik men även visa hur det har sett ut över en längre
tid. FFF vill gärna också veta hur skolan framöver ska arbeta med frågan som är
aktuell i hela landet. Till nästa möte ska skolans förste lärare Emil med inriktning
mot språket bjudas in för att berätta om hur han arbetar.
Ett läsprojekt pågår i några klasser och FFF anser att det kanske vore något för alla
elever att få ta del av. De läser en liten stund i valfri bok i början av alla lektioner
för att få upp läshastigheten men som samtidigt genererar ett lugn i klassrummet.
Projektet genomförs i något arbetslag och ska utvärderas och skolan inväntar det
innan det ev. införs i alla klasser.
Hur fungerar mobilinlämning? Tidigare rektorn tog beslut att alla mobiler ska
lämnas in men fungerar det i praktiken? Enligt rektorn inte 100 % men varje lärare
löser det på olika sätt men det gemensamma är att mobilerna inte ska användas på
lektionerna.
Det har varit bekymmer med att skolmaten inte räckt till på Teknikum men Robert
har inte fått någon indikation på bekymmer nu. Han har inget ansvar för maten och
hela måltidsorganisationen har omorganiserats och varit ifrågasatt. Vid senare
tillfälle ska FFF bjuda in ansvariga för att få information om organisationen och
maten.
FFF har fått signaler på att många elever inte duschar efter gymnastiken och att det
finns önskemål om väggar mellan duscharna. Robert är inte insatt i hur det ser ut
och om det varit aktuellt men återkommer till nästa möte med information.







Utvecklingssamtalen genomförs i grupp på skolan och det är och har varit mycket
diskussioner om för- och nackdelar. För rektorn är det viktigt att man kan få enskilt
om så önskas och det står det också nu i inbjudan.
Elevernas datorer/läsplattor har varit ett återkommande bekymmer. Dels är det inte
acceptabelt att det går flera veckor innan alla eleverna har fått sina datorer och
sedan när de inte fungerar inte finns en reservplan så att eleverna inte blir utan
information och missar skolarbete. Det är på gång en stor IT upphandling i hela
kommunen så vi får hoppas att det blir bättre. Dock kvarstår behov av support för
eleverna som saknas eller är begränsad.
FFF har efterlyst möjlighet att skicka mail till alla föräldrar genom dexter på ett
smidigt sätt men det går inte utan det måste gå via varje klass mentorer som skickar
till föräldrarna.
FFF har tidigare diskuterat hur föräldrarna ska kunna få tillgång till elevernas läxor
och på vilket sätt mentorerna informerar varje klass. Det skiljer en hel del men för
Robert är det en självklarhet/önskan att varje individ ska få läxan på det sättet
individen behöver.

§ 6. Robert informerade om att det varit en ganska tuff start på terminen och främst i åk 7 där
skolan arbetat intensivt. Varit oklarheter om vilka elever som skulle börja på skolan där några
inte varit registrerade. I nuläget är det 31 klasser och 708 elever vilket är rekord och positivt
men det kräver en god organisation. Det finns idag lärare tillsatta på alla lektionstimmar men
det är tufft och vikarier är väldigt svårt att få tag i.
§ 7. Gemensamma föreläsningar för elever/föräldrar har skolan och FFF anordnat som varit
väldigt uppskattande. Till nästa möte ska Robert diskutera med kollegorna om något ämne
som kan vara aktuellt och styrelsen ska fundera ur föräldrar perspektiv.
§ 8. Höstens kommande möte bokades och det blir den 25 oktober och 6 december kl. 17.00
på Fagrabäck.
§ 9. Mötet avslutades.
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