Protokoll Föräldraföreningen i Mälarhöjdens skola,
FFM-Möte Datum 2019-10-30 kl. 18.30
Närvarande: Robert Enestedt Ordf, Tor Eriksson och Robert Hedstöm.
Val av mötets sekreterare
Robert E valdes till att föra protokoll för mötet
Ekonomi och uppföljning av medlemsantalet
Medlemsantalet för 2019/2020 är nu uppe i 222 st. En påminnelse kommer skickas ut
med detta protokoll.
Uppföljning från mötet den 3 okt med föräldrarepresentanterna
Robert E redogjorde för mötet för de som inte var där, se separat protokoll på
www.ffm.se. Glädjande från mötet var att det kom två initiativ till att starta upp nya
grupperer.
- En Matgrupp
Linda Linnskog kommer ansvara för matgruppen och styrelsen meddelar
skolledningen att FFM genom Linda kommer medverka på kommande matråd.
Vi behöver fler så vill du engagera dig i gruppen så kontakta styrelsen@ffm.se
- En grupp mot droger
På mötet kom problemet med droger upp och styrelsen beslutade att gå vidare
med att skapa en grupp som långsiktigt jobbar mot droger. Vi kommer
samarbeta med Stockholm stad, fältarna, polisen, de ideella organisationerna i
området samt näringslivet.
På mötet den 3 okt visade ett flertal medlemmar intresse av att engagera sig
och styrelsen ber er att kontakta oss på styrelsen@fffm.se så vi kan ta ett
uppstartsmöte tillsammans.
Uppföljning från frukostmötet med skolledning, näringslivet, polis och stadsdelen
Hägersten/liljeholmen
Den 8 okt deltog FFM i ett frukostmöte sammankallat av skolledningen. Projektet
handlar om att bygga lokala nätverk där skola, stadsdel, näringsliv och föreningsliv
kan samverka på ett informellt men framför allt givande sätt. Det kallas för
”skoldockning” då skolan står som mötesplats. Syftet är att vi ska kunna vara till gagn
för varandra men framför allt för våra ungdomar. Där skoldockning tidigare använts
har de möten som sker i nätverket gett upphov till bra samarbeten.

Vi hade bra diskussioner och FFM ser stora möjligheter att skapa samarbete med ex.
Mälarhöjdens Villaförening och de ideella organisationerna som finns i området så
som scouterna och idrottsklubbarna.
Föräldravandringarna
Uppslutningen till vandringarna är stor och det fungerar bra. Fler och fler hittar till
Appen ”Safeland” och meddelar sig via den. Har du inte laddat hem den ännu så gör
det. Efter att du loggat in sök upp gruppen Nattvandring Mälarhöjden och ansök om
att gå med.
Efter jul kommer FFM anordna samma tävling som förra våren. D.v.s. flest vandrande
föräldrar i en klass kommer vinna 5.000 kr som delas ut på skolavslutningen. Inbjudan
och mer information kommer skickas ut i december.
Den 18 dec har ÅK8-9 julmiddag och då kommer klass 8B vandra mellan 20.00 och
23:00
Föreläsning i vår
Det har visats stort intresse för att få veta med om temat ”Risker för unga på nätet”.
Styrelsen beslutar därför att anordna en föreläsning i ämnet under våren. Vi har fått
erbjudande från pappan Tobias Kudrén som är åklagare med inriktning på brott av
ungdomar och brott mot barn. Datum är inte satt ännu, vi återkommer.
Valberedningen
Camilla och Helena i valberedningen meddelar att det går trögt med att hitta nya
styrelsemedlemmar till nästa år. Styrelsen har fått in 2 nya medlemmar i år Robert
och Sara men behöver ytterligare 2 st. Hör av dig till styrelsen@ffm.se, det är både
viktigt och väldigt givande.
Avslutningsfesten för Åk9
Många klasser har inte anmält representanter vilket gör att dom går miste om viktig
information. Hjälp oss att stöta på dom. Anmälan sker på
http://www.ffm.se/index.php?sida=foeraeldrarepresentanter

Föräldrarepresentanter
Många klasser har inte anmält representanter vilket gör att dom går miste om viktig
information. Hjälp oss att stöta på dom. Anmälan sker på
http://www.ffm.se/index.php?sida=foeraeldrarepresentanter
Klasser som saknar föräldrarepresentanter är:
ÅK1: C, D, E
ÅK2: C, E
ÅK3: E
ÅK4: A, B, C
ÅK5: C, E,
ÅK6: B,C,D,E
ÅK7: B
ÅK8: D
ÅK9: A, B, C, D, E
Not. Vissa åk har inte klasserna E
Nästa möte är den 26 november hos Thor, Slättgårdsvägen 48 kl. 18.30
Robert Enestedt

