Protokoll styrelsemöte 17 aug 2015 kl. 18.30 – 20.30
Plats: Hos Malin, Gillegatan 9
Närvarande:
Robert Enestedt
Dan Hallqvist
Malin Olténg
Mats Lindberg
Yvonne O'Connell
Mats Wadell

Agenda
1. Mötets öppnande:
a. Robert Enestedt utsågs till sekreterare för mötet
b. Mats Lindberg och Yvonne O'Connell utsågs till justeringsmän

2. Mail angående klagomål på skolledningen
Styrelsen har mottagit ett mail med kritik mot rektors arbete, från förälder som tidigare
haft barn på skolan. Kritiken består i stort av personlig kritik och historiska händelser,
varför styrelsen beslutat att inte driva frågan vidare, särskilt med tanke på att inga mer
aktuella klagomål inkommit. Mats W kommer att meddela föräldern detta om ny kontakt
tas.
3. Fråga till ledningen/FFM - angående försämrade betygsresultat för Mälarhöjdskolan enligt
undersökning

En förälder har skickat ett mail till FFM där det uttrycks oro för att Mälarhöjdens elever får
sämre och sämre betyg i förhållande till landet i övrigt. Styrelsen beslutade att på mötet
med skolledningen den 15/9 ta upp frågan, och be skolledningen förklara varför och vilka
åtgärder som sätts in för att vända trenden.
4. Föräldramöten
Nu drar föräldramötena igång. Medlemmar från styrelsen kommer närvara och informera om FFM’s
verksamhet och även dela ut informationsblad. Information ska ges om:
- Trafikgruppen
- Matgruppen
- Föredragen
- Att FFM är länken till skolledningen
- Information om föräldravandringar till åk 6-9. Observera att för åk 6 är det endast information.
Själva vandringarna startar i åk 7.
- Att varje klass ska utse föräldrar representanter som ska registreras på hemsidan
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Tider så här långt:
19/8 kl. 18.00 Förskoleklasser
19/8 kl. 18.30 Åk 6
Medverkar: Robert och Mats L

5. Föredrag
Mats L har kollat upp om vi kan få Karl Eder som talare i höst. Han går inte att boka direkt men
kanske via mentor.se. Mats L inväntar svar därifrån. FFM fick ett erbjudande om att boka 2 föredrag
till rabatterat pris, 1 föredrag för 10.000 kr exkl. moms och 2 föredrag för 15.000 kr exkl. moms.
Inget beslut togs, utan vi inväntar besked om huruvida Karl är tillgänglig först.
6. Nattvandring.nu
Fortsatt diskussion och beslut togs att bjuda in Janne Lundholm som är ansvarig för nattvndring.nu
till nästa styrelsemöte den 15/9. Yvonne föreslog att vi också ska ha ett möte med någon av de
närliggande föräldraföreningarna (längs röda linjen) för erfarenhetsutbyte/inspiration.
7. Föräldravandringar
Yvonne har skickat ut listor till alla berörda klasser i åk 7-9 men har fått ett dåligt gensvar. Endast 2
klasser har återkopplat. Nu skickar Yvonne ut påminnelser och förhoppningsvis får vi ett bättre
gensvar denna gång.
8. Kosmosklubben
Representanter ifrån Kosmosklubben besökte oss under mötet och presenterade deras verksamhet.
Kort kan sägas att dom erbjuder mot betalning en mängd olika aktiviteter för barn, allt från dans till
robotverkstad och programmering. Kostnaden ligger på 2000 kr för 12 tim. Kosmosklubben är
beroende av lokaler och en del mindre utrymmen för utbildningsmaterial och vill att FFM ska stöta
på skolledningen i frågan. FFM ser positivt på verksamheten och planerar att ta upp frågan med
skolledningen den 15/9. Mer information om Kosmosklubben hittar du här.
9. Nästa styrelsemöte
Tid för nästa styrelsemöte är 15 sep kl. 18.00 i Mälarhöjdens skola.
Sekreterare: Robert Enestedt
Justeras: Mats Lindberg och Yvonne O'Connell
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