Protokoll från FFM STYRELSEMÖTE
Måndag 26 augusti 2013, 18:30-20:30, i Mälarhöjdens skola
Närvarande: Annika Ström, Cim Sabel, Johan Ulvenholm Wallqvist, Åsa Sjöberg, Sara Monaco, Yvonne o´Connell,
Karin Piscator

Frånvarande: Björn Irle
1. Föräldramöten och andra möten
Genomgång av de föräldramöten som skolan planerar under hösten. Styrelsens ambition är att en eller två
av styrelsens medlemmar informerar om FFM:s verksamhet på de inplanerade föräldramötena. Annika
Ström kontaktar skolledningen för att kvalitetssäkra informationen om när, var och vilken årskurs när det
gäller föräldramöten.
På stora skolrådet 24 september kl. 18.00 på Mälarhöjdens skola kommer delar av styrelsen att delta.
Annika Ström kontaktar skolledningen för mer information om innehåll för mötet.
2. Ansvarsfördelning utifrån matris och fokusmötet
Genomgång av ansvarsfördelning av olika områden för att säkerställa att det fungerar. Sara Monaco tar
kontakt med Cecilia Wallman för att höra om hon vill fortsätta i matgruppen och hur arbetet i fortskrider.
Samtal om att fler i styrelsen skulle kunna publicera på Facebook.
3. Föräldrarepresentanter
Samtal om vikten av uppdaterade e-listor på vilka som är föräldrarepresentanter i klasserna och vilka
åtgärder som är lämpliga för kvalitetssäkring. Yvonne o ´Connell uppdaterar e-postlistan.
4. Föreläsning mobiltelefoni
Samtal om vilket fokus som skulle kunna vara intressant när det gäller föreläsning om mobiltelefoni. Det
finns många olika aspekter när det gäller användning av mobiltelefoner under skoltid. Ett förslag var att
eventuellt skicka ut frågor på e-post till föräldrar för att undersöka intresset och ringa in fokus för
föreläsningen.
Det finns mycket information på Medierådets webbplats och det kan ge uppslag.
Yvonne o´Connell och Johan Ulvenholm Wallqvist undersöker frågan vidare.
Föreläsningen om nätmobbing har varit uppskattad och eventuellt kan den erbjudas igen i vår.
5. Bokbytardag
Samtal om att ordna en bokbytardag i samband med den internationella barnboksveckan är vecka 46 på
Mälarhöjdens skola. Johan Ulvenholm Wallqvist och Karin Piscator arbetar vidare med förslaget.
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6. Bilfria veckor
FFM:s trafikgrupp har tillsammans med Mälarhöjdens skolas ledning och Trafikkontoret Stockholm stad
planerat bilfria veckor 2-13 september. Information kommer att gå ut på FFM:s webbplats och Facebook.
Mälarhöjdens skolas personal informerar personal, elever och föräldrar i sina kanaler.
7. Ekonomi
Åsa Sjöberg gick igenom föreningens budget. FFM budgeterat för 25 000 per år. Några av utgifterna är
webbplatsen, bokstipendier, bidrag till bal för årskurs 9, föreläsningsarvode, åkband och inträde till Gröna
Lund för skolpoliserna med mera. Annika Ström går igenom FFM:s styrdokument gällande information om
bidrag till stipendier med mera.
8. Kommunikationsfrågor
Samtal om hur vi kan använda FFM:s kanaler för att gå ut med information.
9. Inkomna frågor och förfrågningar
Föräldrar hört av sig om skolavslutningen, skolpolisverksamheten och beredskap för specialpedagogiskt
stöd. FFM tar upp frågorna med skolledningen 17 september.
10. Frågor att ta upp på mötet med skolledningen 17 september
Se ovan under punkt 9.
11. Frågor att ta upp på nästa FFM styrelsemöte 17 september
Annika Ström kontaktar elevrådet för att bjuda in dem till ett av FFM:s styrelsemöten. Innan styrelsemötet
skickas kallelse och dagordning ut.
12. Övrigt

Sekreterare
Annika Ström
Justerat av
Johan Ulvenholm Wallqvist
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