Protokoll FFM styrelsemöte 17 september 2013
Tisdag 17 september 2013, 18:30-20:30, i Mälarhöjdens skolas lokaler.
Närvarande: Annika Ström, Cim Sabel, Åsa Sjöberg, Sara Monaco, Yvonne O´Connell, Björn Irle
Frånvarande: Johan Ulvenholm Wallqvist och Karin Piscator
1. Föräldramöten och andra möten
FFM har deltagit på alla föräldramöten och planerar att delta på de som är kvar under hösten 2013 –
årskurs 2, 3, 8 och 9. Ansvariga för informationen har utsetts.
FFM har informerat om Stora skolrådet 24/9 och skickar en påminnelse till föräldrarepresentanterna när
dagordningen är klar från skolledningen.
2. Ansvarsfördelning utifrån matris och fokusmötet
Sara Monaco har kontaktat Cecilia Wallman och övriga som tidigare varit engagerade i matgruppen. Sara tar
kontakt igen för att se om det finns ett intresse av att fortsätta i matgruppen. Åsa Sjöberg har nyligen ätit
lunch i matsalen och det var en positiv upplevelse; god mat och lugn stämning.
3. Föräldrarepresentanter
Yvonne O´Connell har uppdaterat en lista på föräldrarepresentanter. Angående föräldravandringarna
berättade Yvonne att fältassistenterna ger FFM mycket beröm för att vi organiserat föräldravandringar med
god uppslutning av föräldrar sedan 1980-talet.
4. Föreläsning mobiltelefoni
Fokus på föreläsningen diskuterades. Styrelsen uppmanas samla på tips på passande föreläsare.
Föreläsningen kommer att läggas efter årsskiftet.
5. Bokbytardag
Yvonne O´Connell föreslog att författare som bor i Mälarhöjden kan involveras. Johan med stöd av Karin
planerar evenemanget.
6. Bilfria veckor
De bilfria veckorna 2–13 september har varit mycket lyckade. Björn och trafikgruppen har arbetat mycket
med evenemanget och många positiva kommentarer har kommit till FFM:s Trafikgrupp och till skolan.
7. Kommunikationsfrågor
Frågan om fler publikationsansvariga på FFM:s Facebooksida skjuts fram. En kommunikationsplan för FFM
ska tas fram. Kontaktbladet kan informera om bra saker vi gjort, t ex de bilfria veckorna, föreläsningar vi
planerar med mera.
8. Inkomna frågor och förfrågningar
Annika Ström återkopplar till de föräldrar som ställt frågor.
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9. Frågor att ta upp på nästa FFM styrelsemöte 22 oktober.
Vi bjuder in elevrådets styrelse och bjuder på fika.
10. Övrigt
 Eventuell brist på läromedel i vissa årskurser togs upp. Frågan kan lyftas till respektive klasslärare.
Inför möten med till exempel skolledningen kan FFM-styrelse lägga in extra arbetsmöten för att
förbereda inför möten.
 Längden på utvecklingssamtal kan lyftas på till exempel Stora skolrådet 24/9.
 Inför nästa år kan FFM påminna om att även bilder tas på Pärlan för att kunna användas för
skolkatalogen.
 Föräldrar som ska vara med och ordna 9:ornas bal bjuds in till FFM: s styrelsemöte 3 december.
 Eventuella oklarheter med avsaknaden av kurator på skolan lyfts med skolledningen.
 Dropbox bör användas för att underlätta för styrelsen att dela dokument, t ex kan listorna över
föräldrarepresentanter ligga där.

Sekreterare
Sara Monaco
Justerat av
Annika Ström
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