Protokoll Föräldraföreningen i Mälarhöjdens skola, FFM
Möte på Restaurang Tor /Mälarhöjden
Datum 2017-09-13, 1830-2000
Närvarande: Anna Westberg Ordf, Camilla Jakobsson, Tor Eriksson, Helena Engström, Martin Wikfalk
och Eva Stenhagen (mötessekreterare)
1. Mötet öppnas av Anna
2. Genomgång och uppföljning av föregående protokoll och tillhörande aktiviteter följs upp
a. Representanter för 27 sept –Anna, Robert o Martin. Oktober 11 körs med samma
uppsättning.
b. Möte med skolledningen – Anna kollar status med rektor
c. Föräldrarepresentanter- uppdaterad list
Marknadsföring : skicka swishnummer och Tryggve –appen i mail till föräldrarepresentanter
Martin redovisar saldo: 10.000kr inkommit.
Föräldravanding under julmiddag 20/12 för 8-or och 9-or. Martin dubbelkollar att vi har korrekt
datum.
Föreläsningsserien:
Camilla och Anna har spånat på tema:
Tema för 6:ornas föräldrar : droginformation (Anna kollar)+ föräldracafé arrangerat av
fältassistenter
Övriga tips för teman:
Bris-kontakt på rektors uppmaning. Kollas av med rektor vid skolledningen/FFM mötet.
Kost och Motion-Camilla kollar med kontakt, GenPep- Martin kollar,
Mindfulness-Anna Wikfalk bokas för den(25) oktober,
Anna kollar med expeditionen om bokning av aula/matsal för föreläsningarna.
Lokalfrågan: Tor inväntar möte med rektor.
Förslag på agenda till rektor:
• Rutiner o processer o incidenthantering - Säkerhet på skolan. Hur kan FFM bidra till en
lösning / länk i kommunikation om något händer
• Trygghetsplanen
• Lokalfrågan
• Skolans fokusområden
• Hur sprider skolan viktig information? Kan FFM stöda detta.
• Hur funkar klassbloggarna/ kommunikationen till föräldrarna
• Samverkansfrågor/hur ska vi samverka tidigare
• Förslag : 2/5/12/19/25 på tider till rektor – nästa möte
Helena tar matrådet den 29 september och informerar i förväg för att höra om det finns input
från föräldrarna.

Nästa möte äger rum den 8 november chez Martin, på Storsvängen kl 1830. Tack för att vi får
komma till 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

