13/9 2016 Protokoll - FFM möte med skolledningen



"Cancerkampen" - Förslag från skolledningen/lärare på aktivitet som ersätter
skolseminarierna

Då skolans senaste seminariesatsning inte föll väl ut vad gäller deltagare så har lärarna (och
ledningen) med Martin Fritzin i spetsen tagit fram ett förslag på alternativ aktivitet.
Cancerkampen kommer att pågå under november månad och innehåller förslagsvis följande
moment:
 Mustaschkamp (pappor och lärare fotograferas på skolgården inför- och vid avslutning
av tävlingen.
 Rörelse för elever (promenad etc som innehåller någon sponsring från företag, ex dricka
m.m.
 Höstbasar med försäljning av diverse saker. Även här kan ett företag sponsra ex kaffe.
FFM: Skolledningen vill gärna att vi diskuterar detta. D.v.s. om vi tycker att det är en bra idé och
om så är fallet hur vi kan stötta denna satsning!



Ökat problem med föräldrar som glömmer att frånvaroanmälan

Rektorn informerade om att hon precis skrivit ett blogginlägg där hon betonade vikten av att
föräldrar frånvaro anmäler sina barn. Som det är nu finns det ett stort antal barn som uteblir
utan att frånvaroanmälan blivit gjord, vilket i sin tur innebär att lärarna får leta efter elever
samt ringa föräldrar för att stämma av att allt är ok. Skolan har ju ansvar för barnen under
skoltid.



Skolans ökade resultat - vad gäller "meritvärden"

Skolledningen gladde sig över att nyligen fått reda på att Mälarhöjdskolan, tillsammans med
Äppelviken- och Höglandsskolan i Bromma låg i topp bland Sthlms skolor vad gäller
meritvärden. Både pojkar och flickor hade väldigt fina resultat. Som en följd av dessa fina
resultat har Mälarhöjdsskolan blivit utvald att få studiebesök av grundskola utvärderade som
fungerar som kvalitetsgranskare. Dom vill se hur Mälarhöjdsskolan arbetar för att ha uppnått så
fina resultat.
FFM: Rektor lovade att skicka oss underlaget för dessa meritvärden.



Stockholmsenkäten

I den senaste Sthlms enkäten framgick att Mälarhöjdsskolan, glädjande nog, har minskad
användning av droger, alkohol samt tobak. Samtidigt visar enkäten på försämrade resultat vad
gäller psykisk ohälsa. Ledningen anser att dom, med trygghetsteam och kuratorer, har den
bemanning som krävs för att bemöta detta. Dock är det en fråga som oroar ledningen och där
dom är tacksamma för vårt stöd.
FFM: Vi får diskutera om just psykisk ohälsa ska vara en av dom frågor som FFM fokuserar på
under året. Här har vi goda möjligheter att samarbete med skolledningen mot ett gemensamt
mål.



Samarbete med RFSL

Rektor berättade att hela skolpersonalen ska gå en utbildning i RFSL regi och bli certifierade i
hbtq frågor.
FFM: Detta är ett fint initiativ som vi kan lyfta fram i våra kanaler.



Läxhjälp

Måndag till torsdag, kl 15:00, finns det för samtliga klasser möjlighet att få läxhjälp.
FFM: Även detta kanske är något som vi, som en service till medlemmarna, kan informera om i
våra kanaler?



Lokalfrågan

Skolledningen var tydlig med att lokalfrågan, främst vad gäller idrottshall, fortfarande har
högsta prioritet. Här vill dom verkligen ha vårt stöd med att driva frågan mot politikerna. Det är
projekterat för en idrottshall, dock har skolledningen inte hört något om ev framsteg.
FFM: Detta visar väl att vår intressegrupp "Lokalgruppen" har en viktig funktion framöver. Vi
borde bjuda in Tor Eriksson, ansv Lokalgruppen, till nästa styrelsemöte och diskutera hur vi kan
stödja gruppen.
Mvh Mats W - FFM

