Protokoll FFM STYRELSEMÖTE
Måndag 2 december 2013, 18:30-20:30, i Mälarhöjdens skolas lokaler.
Närvarande: Annika Ström, Cim Sabel, Johan Ulvenholm Wallqvist, Åsa Sjöberg, Sara Monaco, Yvonne
o´Connell, Karin Piscator, Björn Irle
Frånvarande: Ingen
1. Datum för styrelsemöten och årsmöte 2014
Kommande styrelsemöten är bokade till följande datum: 16 januari, 18 februari och 18 mars. Årsmöte är
bokat till 24 april. Alla möten hålls klockan 18.30-20.30.
2. Budget 2014
Genomgång av budgetläget, inbetalningar av medlemskap i FFM och vilka utgiftsposter vi ser 2014.
3. Balkommitten
Kristina Rosqvist, Ann-Marie Carlsson från föräldragruppens balkommitte berättade om balen.
Målsättningen är att det ska vara en festlig och ”oförglömlig” avslutningsfest för de som går ut nian. Festen
är avgiftsfri. Skolan står för maten och lokalen (skolans matsal). Två-tre föräldrar från varje klass är med i
föräldragruppen för balen. De arrangerar balen. Arbetsinsatsen är ganska stor från föräldragruppen.
Gruppen har gjort bedömningen att det behövs en budget på 30-35 tkr som bland annat ska täcka
kostnaden för dekoration, disco, DJ, ljud, ljus, fotograf med mera. För att samla in pengar tas det inträde för
aktiviteter som arrangeras av föräldragruppen. Kommer även arrangera luciafirande i Uppenbarelsekyrkan.
Preliminära datum för balen är 2 eller 3 juni.
4. Bidrag till balen
Beslutade att avsätta 6000 kr till balen 2014.
5. Föreläsningar/diskussionskväll
Johan, Annika och Yvonne berättade om diskussionskvällen om Smart Phones. Det blev ett lyckat
evenemang och en form som vi kan använda även för andra ämnen. Johan sammanfattar det som
diskuterades under kvällen och publicerar det på FFMs hemsida. Johan tar även kontakt med Patrick
Gallagher, lärare på Mariaskolan och Magnus Bolander, biträdande rektor på Mälarhöjdens skola för att se
om intresse finns för skolan att prova ett ”Social Experiment”.
Beslutade att vi arrangerar en föreläsning/diskussionskväll om föräldravandringar och bjuder in föräldrar i
klass 6-9. Preliminärt datum är 4 mars. Yvonne bokar lokal och tar kontakt med fältassistenter, närpolisen
och brottspreventionsenheten.
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6. Lilla råden
Cim och Yvonne deltog på varsitt och berättade hur de upplevde mötena.
(Se separata minnesanteckningar från de två lilla råden på FFMs hemsida.)
Beslutade att Annika återkommer till engagerade föräldrar angående eftis-verksamhet. Föreslå att de går
med i FFM och skapar en arbetsgrupp.
Diskuterade om FFM ska driva lokalfrågan (tex idrottshallen).
I första skedet bokar Annika möte med skolledningen för att diskutera om det kan tas fram en långsiktig
plan (1-5 år) kring lokalfrågan, lärarfrågan och kommunikation i stort.
Det har kommit in några frågor från föräldrar. Yvonne återkommer till Sisab angående frågan om belysning
på Pärlan och återkopplar till föräldern som ställt frågan.
Annika återkommer till förälder om frågan kring elevers kompensationsledigt för luciafirande och julmiddag.
7. Kommunikationsfrågor
Annika sammanställer den information vi har gällande paviljongfrågan. Styrelsen tar sedan ställning till hur
vi går vidare i frågan.
Beslutade att vi ska påminna föräldrar om vikten av föräldravandringar. Detta görs i samband med att
Annika skriver ett kontaktblad. Det skickas sedan ut till föräldrarepresentanter och publiceras på FFMs
hemsida.
8. Frågor/områden att driva vidare
Se ovan
9. Frågor att ta upp på nästa FFM styrelsemöte.
Diskuterade inte denna punkt.
10. Övrigt
Diskuterade svårigheten med att hinna gå igenom alla inkomna punkter på lilla råden och samtidigt
möjliggöra tid för dialog mellan föräldrarepresentanter och skolledningen. Skolledningen bör i ett tidigt
skede än mer tydliggöra syftet med lilla rådet och vilken typ av punkter/frågor som är för lilla råden och
vilka som bör ställas direkt till respektive mentor/lärare. Mötena blir sannolikt mer produktiva och
konstruktiva genom en tydlighet gällande lilla rådens syfte. FFM bidrar gärna i det arbetet med
skolledningen.
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Ett förslag som diskuterades var möjligheten för skolledningen att publicera FAQ (frågor och svar) på de
frågor skolledningen får återkommande varje år av föräldrar.

Mälarhöjden 2013-12-02

Sekreterare: Johan Ulvenholm Wallqvist
Justeringsman: Annika Ström
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