Protokoll Föräldraföreningen i Mälarhöjdens skola, FFM
Möte på Restaurang Camilla Jakobsson /Mälarhöjden
Datum 2017-05-31, 1830-2000
Närarande: Anna Westberg Ordf, Camilla Jakobsson, Tor Eriksson, Helena Engström och Eva
Stenhagen (mötessekreterare)
Frånvarande: Martin Wikflak
1. Mötet öppnas av Anna
2. Föregående protokoll och tillhörande aktiviteter följs upp
a. fakturaadress från Binero ändrad
b. swishnummer finns nu på hemsidan
c. motiveringar till bokstipendier inkommit till Eva
3. Höstens förädrainformation
FFM ska närvara vid höstens föräldrainförmation. Förskoleklassernas information
sammanfaller med skolsstartsdatum. Övriga datum inte fastställda. Eva har kontakt med
skolan för att ”fånga dessa”
4. Marknadsföring & Kommunikation:
Mötet är beslutar att vi behöver stärka budskapet om vad FFM tillför och beslutar förljande:
Tor: slipar på ett utskick med information om FFM:s verksamhet och varför det är viktigt att
förädrarna stöder densamma. Materialet kan användas såväl vid höstträffarna, på hemsidan
som i separata utskick.
Camilla & Eva: tar fram ett utkast till kommunikationsplan inför nästa möte
Alla tittar på FFM:s hemsida
5. FFM verksamhetsområden h2017-v2018
Områden som FFM fortsatt engagerar sig i:
• Föräldravandingar:
@Martin: planera inspark av 6e klassföräldrar under ht 2017. Vid träffen kan
fältassistent och närpolis medverka för att understryka vikten av att
föräldravandringarna äger rum.
• Lokalfrågan:
@Tor tar lead
• Matrådet:
@Helena medverkar
• Stärka budskapet från skolans rektor / driva icke elevspecifika frågor
@Anna kallar till möte med rektor
@ Camilla kontrollerar FFM stadgar för att klargöra att vi i vår kommunikation och
val av verksamhetsområden inte stiger snett
• Föäldraföreläsningar
@Anna tar tråden och kollar med Mats Lindberg
Nya områden FFM vill medverka i:
•

Nätsäkerhet

• Fysisk och psykosocial säkerhet inom skolan
• Stärka skolans hållbarhetsarbete
6. Bokstipendier för årets niondeklassare
@Eva ombesörjer inpaketerade böcker/kort och motiveringar
@Anna delar ut stipendierna vid avslutningen den 9 juni.
7. Nästa möte: 16 augusti kl 1830 hos Anna Westberg, Bisittargatan 4.
Tack Anna för att vi får mötas hemma hos dig!
Kontaktuppgifter till nya styrelsen:
anna.westberg@hotmail.com
0761 358538
camillajakobsson73@telia.com
070 2913022
toreriksson0@gmail.com
0730 787961
martinwikfalk@me.com
070 0091816
engstrom.helena@gmail.com
eva.stenhagen2@gmail.com
0733 441786

