Protokoll Föräldraföreningen i Mälarhöjdens skola, FFM
Möte hos Camilla/Mälarhöjden
Datum 2018-08-21, 1830-20:00
Närvarande: Robert Enestedt Ordf, Camilla Jakobsson, sekreterare, Tor Eriksson, Mats Wadell ,
Helena Engström och Martin Wikfalk

•

Presentera FFM vid höstens föräldramöten
Datum? 4, 5 och 11, 17:30 och 18:15 resp. dag, krävs två personer varje kväll
4 september
5 september
11 september Robert och Mats
Camilla mailar Mikael gällande vilka klasser som har föräldramöte respektive dag.
Ämnen för presentation: Föräldravandring, niornas bal, bokstipendier, regelbunden
dialog med skolledningen, gärna exempel på ämnen som FFM ska driva, visa
swishnumret, ffm.se samt mailadress, klassrepresentant- räcker med en person/klass,
svårt att få engagerade till styrelsen för FFM

•

Föräldravandringar
Utskick höstens schema, schemat klart för utskick. Micael har fått schemat, ska se till att
det kommer ut till berörda. Martin hör med Mikael, Martin skickar även till
klassrepresentanter för 8:or.
Uppföljning förra året, alla fyller inte i loggboken så ingen säker statistik
Tryggve/Safeland, vara eller inte vara? Testar ett år till.
Utrustning, var är den? Fältassistenterna har tagit hand om dem och mött upp de som
ska föräldravandra vid t-banan.
Var ska den finnas framöver? Martin hör med fältvandrare vart utrustningen finns och
hur vi löser det denna termin.

•

Möte med skolledningen
Kolla upp datum med rektor. Datum 10/9 18:00-19:30
Robert, Tor, Helena
Agenda, frågor vi vill ta upp:
Stöd att kommunicera med föräldrarna- svårt med klassrepresentanter
Utrustning föräldravandring-förvaring

Skolstarten för lågstadiet tidigarelägga den till 8:00 istället för 9:00
•

Hemsidan/Facebook/mail/kontaktuppgifter
Föräldravandringsschemat läggs upp på hemsidan.
Helena och Robert justerar styrelsemailen med rätt mailadresser.

•

Föräldraföreläsningar
En föreläsning per termin. Fortsatt planering vid nästa möte.

•

Styrelsen
Hur får vi fler engagerade? Informera på föräldramöten om att vi behöver fler
engagerade till styrelsen. Bjuda in att delta på nästa styrelsemöte.
Plan för att ersätta de som är tf.

•

Vad är FFM’s mål/fokus under kommande period? Tar denna punkt vid nästa
styrelsemöte.

Övrigt
Nästa möte äger rum den 2 oktober hos Robert, på Kinmanssonsvägen 77 kl 18.30.

Kontaktuppgifter till nya styrelsen:
robert.enestedt@slashx.se
070-491 72 28
mats_wadell@hotmail.com
070-6912011
camillajakobsson73@telia.com
070 2913022
toreriksson0@gmail.com
0730 787961
martinwikfalk@me.com
070 0091816
engstrom.helena@gmail.com
070-2425115

