Protokoll FFM STYRELSEMÖTE
Torsdag 16 januari 2014, 18:30-20:30, i Mälarhöjdens skolas lokaler
Annika Ström, Cim Sabel, Åsa Sjöberg, Sara Monaco, Yvonne o´Connell, Karin Piscator.
Frånvarande Björn Irle och Johan Ulvenholm Wallqvist

1. Frågor att ta upp med skolledningen
FFM styrelse träffar skolledningen 28 januari 17.00 – 18.00. Samtal fördes om de frågor som styrelsen
planerar att lyfta på mötet med skolledningen. De frågor som ett flertal föräldrar hört av sig om till FFM är:
Eftisverksamheten och frågan om när det blir en egen lokal för eftis. Kopplat till frågor om eftis kommer
frågan om bristen på lokaler i förhållande till antalet barn, elever och personal på skolan. En annan fråga är
informationsrutiner vid lärarbyten och personalomsättning. Styrelsen kommer också att ta upp hur
samverkan fungerat under året och att styrelsen anser att skolledningen bör informera tidigare och mer till
elever och föräldrar om till exempel lokalfrågor och andra förändringar.
2. Aktiviteter och budget 2014
En aktivitet som kan behöva finansiering är föreläsningsarvode till Sofia Berne. Karin Piscator tar kontakt
med Sofia för att höra om möjligheten att hålla en föreläsning om internetmobbning under våren.
Åsa Sjöberg tar fram ett förslag till utgiftsposter för 2014 för att fastställa FFM budgetramar.
Annika Ström förmedlar kontaktuppgifter till Åsa Sjöberg till 9:ornas bals föräldrakommitté så att FFM
bidrag på 6000 kronor till 2014 års bal kan överföras. Se beslut i styrelsemötes protokoll från 2 december
2013.
3. Kommunikationsfrågor
Samtal om vilka kommunikationskanaler vi använder och till vad. Annika och Karin tar fram ett förslag till
kommunikationsplan.
Yvonne o´Connell hör av sig till arbetslagsledare för uppslag till webbnyheter.

Johan Ulvenholm Wallqvist arbetar med att tydliggörande av FFM erbjudande på webbplatsen.
4. Föreläsningar/diskussionskväll
Inför att årskurs 6 föräldrar börjar föräldravandra arrangerar FFM en kväll 4/3 om föräldravandring samt information
och samtal om droger, alkohol och beteenden. Arrangemanget är i matsalen mellan 18.30-20.00.
Annika Ström skickar ut inbjudan till föräldrarepresentanter i årskurs 4,5,7,8 och 9. Yvonne o´Connell till årskurs 6.
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5. Återkoppling av insatser
I det senaste nyhetsbrevet påminde FFM föräldrar om betydelsen av att föräldravandra för att skapa en
trygg miljö för unga i området.
Kontakt har tagits med SISAB om att det är otillräckligt ljus på gården på Pärlan.
Annika Ström och Björn Idle träffade Annika Brännmark, Lotta Bohlin, Malin Blomberg, Merete Salmeling
för att samtala om möjligheten att bilda en eftisgrupp inom ramen för FFM. Efter FFM styrelses möte med
skolledningen återkopplar Annika Ström till gruppen för att se hur gruppen skulle kunna arbeta vidare.
6. Inbjudningar och medlemskap
MIK har bjudit in till ett möte 16 januari 2014. Eftersom det låg samtidigt som styrelsemötet meddelade
FFM styrelse att vi inte kunde närvara.
Styrelsen fattade beslut att vara med i Föräldraalliansen. Medlemskapet kostar 200 kronor per år.
7. Övrigt

Mälarhöjden 2014-01-26

Sekreterare: Cim Sabel
Justerare: Annika Ström
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