Protokoll styrelsemöte 12 januari 2015 klockan 18.30 hos Sara Monaco
Närvarande: Sara Monaco, Yvonne O´Connell, Björn Irle, Mats Wadell och Mats Lindberg

Agenda
1. Mötets öppnande
a. Sara Monaco utsågs som sekreterare för mötet.
b. Mats Lindberg utsågs som justeringsman (utöver ordförande)
2. Uppföljning förra styrelseprotokollet:
- FFM:s ansökan om organisationsnummer. Ansökan inskickad till skattemyndigheten i december
2014. Inget svar ännu, Björn följer upp. Bevaka brevlåda på skolans expedition (Sara).
- Ekonomi, ca 250 familjer har betalat in i år. Vi har ca 50 000 kr på kontot.
- Skolavslutningsnatten. Ingen respons från föräldrar genom kontaktbladet. FFM (Sara) kontaktar
biträdande rektor Margareta och erbjuder att anordna första mötet där också föräldrar bjuds in.
Förhoppningen är att en ”avslutningsgrupp” kan bildas.
- Det saknas fortfarande aktuella föräldrarepresentanter för vissa klasser. Skolledningen har
erbjudit sig att hjälpa till att distribuera till mentorer för kontrollhjälp att de som står kvar inte
har slutat. Yvonne skickar till Åsa Ahlroth.
- Nattvandringar. FFM skickar mail till åk 7-9 ang. att föräldravandringar gör nytta! (Yvonne).
Denna text ska också föras in på hemsidan (och Facebook) med länk till längre skrift från en
förälder som beskrivit en kväll då han nattvandrat (Mats), samt den text som finns om hur
fältassistenterna upplever miljön i Mälarhöjden just nu. Mailet skall också innehålla en fråga om
åsikter om och förslag på hur vi kan hjälpa till att öka engagemanget för föräldravandringar.
- Föreläsningen med Mattias Ribbing lyckad. Information finns på FFM:s hemsida.
- Matenkäten. Sara har kompletterat med frågor från FFM och skickat till kökschefen Niclas samt
Magnus Bolander (11/1-15) som ska skicka ut enkäten till samtliga elever.
- Trafik (infarten vid högstadiebyggnaden). Yvonne följer upp genom att kontakta Sisab.
- Föräldraalliansens föreläsningar. Veronica kollar om det finns föreläsningar av intresse för FFM
som vi kan göra reklam för.
- Mentor.se erbjuder föreläsningar av intresse, Veronica kollar.
3. Plan för våren 2015
- Möte kring föräldravandringar då vi bjuder in enbart fältassistenter. Skolan har anordnat möten
kring drogprevention i samband med bl.a. föräldramöten i de högre årskursna. Förslag på datum
17/2-15. Sara har mejlat ansvarig för lokalbokning (matsalen).
- Bistå Medierådet i en undersökning (Mats W). Mats kontaktar Medierådet för mer info, kan de
komma och informera sedan? Lägg information om detta på hemsidan, kontaktblad.
- Möte kring skolavslutningen (se ovan), Sara ansvarar.
- Eventuella föreläsningar, Veronica ger förslag.
- Funderingar kring hur vi kan uppmärksamma andra årskurser och/eller lärare. Kan man ta hjälp av
Elevrådet? Vi tar upp frågan vidare på nästa möte.
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- Bjuda in Mattias Ribbing igen i samarbete med skolledningen? Tas upp på mötet med ledningen
3/2-15.
- Ansvarsområden framåt (ekonomi, föräldravandringar etc.). Björn kontaktar valberedningen och
framför önskemål om kassör för de kommande två åren.
4. Årsmöte. Björn ansvarar och återkommer med förslag på datum.
5. Lokalerna
Paviljongen (plan 2) blir kvar hela terminen. Tor Eriksson har kontaktat ansvariga.
6. Kommunikation
- Kontaktblad – kontaktblad utformas i början av året med Ribbings föreläsning (Mats W),
lokalgrupp (Mats och Mats ber Tor Eriksson bidra med en text), nattvandringar (Yvonne), tipsa
om skolledningens blogg (Mats och Mats), avslutningsgrupp (Sara).
- Uppdatering hemsidan görs regelbundet men vi behöver se över igen så att den har aktuell
information, t.ex. för trafikgruppen. Uppdatering hemsidan med flik på lokalgrupp, Mats och
Mats kontaktar Tor.
- Kontaktformulär: Kontaktformuläret – kommer till webmaster – detta är nu borttaget på
webben. (Mats och Mats)
7. Nästa möte
9/2-15 kl 18.30 på Villa Fridhem.
8. Övrigt
- Studiedag i anslutning till lov – varför? Tas upp på nästa med skolledningen.
- Önskemål har inkommit om bidrag till niornas skolbal. Björn återkopplar.
- Indelningen på idrottslektionerna med halvklasser åk 1. Tas upp på nästa med skolledningen.
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