Protokoll FFM styrelsemöte 18 augusti 2014 kl. 18.30 – 20.30
Hemma hos Sara Monaco.
Närvarande:
Björn Irle (ordförande)
Veronica Ledin
Mats Lindberg
Liisa Mast
Sara Monaco
Cim Sabel
Mats Wadell
Karin Piscator (ej styrelsemedlem, deltog vid punkt 10)
Frånvarande:
Yvonne O’Connell

Agenda
1. Mötets öppnande
a. Veronica Ledin utsågs som sekreterare för mötet.
b. Björn Irle och Sara Monaco utsågs att justera protokollet.
2. Uppföljning förra styrelseprotokollet
- FFM:s ansökan om organisationsnummer. Protokollen måste vara underskrivna från årsmöte
och konstituerande sammanträde för att komplettera ansökan. Björn följer upp.
- Postfack finns nu på skolan för adress på skolan och kan anges i ansökan om org.nummer.
Samma postgiro som förr anges på inbetalningskortet för i år.
- Föreläsning med fokus på föräldrabeteende. Vi fortsätter arbetet med att fastställa ämne, Cim
Sabel jobbar vidare med detta.
- Ansvarig för FFM:s deltagande i Mälarhöjdsdagen 2015, ska vi delta? Bordlägg frågan och
fundera vidare.
- Alla uppmanas använda Dropbox och lägga alla viktiga dokument där. Det underlättar
överlämnande av uppdrag.
3. Genomgång av ansvarsmatrisen efter uppdateringen i våras
Vi inkluderar trafikgrupp och ev. en ny lokalgrupp. Förslag att Josefina Waldenström (trafik) och Tor
Ericsson (lokal) bjuds in till nästa styrelsemöte. Matgruppen – Sara Monaco fortsätter att delta i
denna tillsammans med stöd från Veronica Ledin.
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4. Frågor att ta upp med skolledningen
FFM:s styrelse träffar skolledningen 25 augusti kl 17.00 – 18.00. Björn Irle kan inte delta, Sara
Monaco ersätter honom. Följande frågor föreslås tas upp:
-

Presentation av nya styrelsen
Kommunikation från skolan, hur kan vi förbättra den, till exempel genom öka läsandet av
bloggen.
Datum för föräldramöten.
De inställda föräldraseminarierna, vad vi kan vi göra för att undvika detta i framtiden?
Samarbete kring att förhindra skadegörelse natten före skolavslutningen (se också punkt 10
nedan).
Trafikfrågan. Möjlighet till trafikdag? Kan kommunen hjälpa till?
Information om paviljongen och arbetet med ventilation.
Om särskild lokalgrupp bildas – vem är kontaktperson på skolan?
Uppdaterat årshjul som visar på samverkan mellan skola och föräldrar.

5. Kontaktblad
Nytt kontaktblad bör komma ut inom kort. Diskussion om namnbyte till FFM-bladet eller
Informationsbladet, eftersom ”Kontaktbladet” är ett svårbegripligt namn. Eventuellt namnbyte
klubbas på nästa möte. Följande informationspunkter föreslås:
- Presentation av nya styrelsen (Björn)
- Info om föräldravandringar (Yvonne)
- Info om skadegörelsen natten före skolavslutningen och att vi vill göra något där (Sara)
- Att vi kommer gå runt på alla föräldramöten i höst (?) (Cim?)
- Info om trafiksituationen vid skolan (Björn)
- Info om paviljongen (tas från ledningens blogg)
- Hur man betalar.
Hur ska FFM -bladet skall utformas för att nå ut på bästa sättet? Kan vi komplettera med liten film
som presenterar FFM?
Alla ansvariga (se ovan) levererar underlag i form av text till Mats och Mats senast 27 augusti som
sammanställer kontaktbladet. Det publiceras på hemsidan (Mats och Mats) och skickas ut till
föräldrarepresentanter (Yvonne ).
6. Höstens föräldramöten och arbetsfördelning. De datum som hittills är klara:
Åk F – 20 aug kl 18 (Björn + Sara)
Åk 6 – 20 augusti kl 18.30 (Sara + Björn)
Åk 1 – 26 augusti kl 18.00 (Yvonne + Cim)
Åk 7 – ( Mats L+ Cim )
Viktigt att till dessa möten trycka upp inbetalningskort och dela ut. Manus finns som stöd. Särskild
trafikinfo delas ut på föräldramötena för de lägre årskurserna, det mejlas till Anne-Marie Juhlin för
information.
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7. Status föräldravandringar. Hur förbättra uppslutningen? Fortsättning från förra mötet, frågan
diskuteras vidare vid nästa styrelsemöte.
8. Idén om politisk debatt om skolfrågor med nya kommunpolitiker efter valet i september.
Fortsättning från förra mötet 9 juni. Vill vi driva detta? Vem ansvarar? Denna fråga bordlades och
tas vidare till nästa styrelsemöte
9. Nästa styrelsemöte: 11 september kl 18.30 , lokal meddelas senare.
10. Övrig fråga: Karin Piscator deltog. Ämnet var den allvarliga skadegörelse som skedde natten till
skolavslutningen på skolans område. Bland annat klottrades olika budskap, man rev sönder
läroböcker, flaggstången förstördes. Skolan fick på avslutningsdagen ringa in personal tidigt för att
kunna genomföra avslutningen. Vad gör vi för att detta inte ska hända igen? Vi tar upp frågan med
skolledningen och bör jobba för att skapa en vision tillsammans för ökad vi-känsla. Vi behöver
stärka föräldragruppen. FFM bjuder in intresserade att bilda en grupp som kan arbeta med frågan.

Justeras: Björn Irle och Sara Monaco
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