Verksamhetsberättelse för året 2011‐2012
Styrelsens ordförande framlägger härmed detta räkenskapsårs verksamhetsberättelse för den ideella
föreningen Föräldraföreningen vid Mälarhöjdens skola, nedan förkortat FFM.
1§ Styrelsen i föreningen har under året bestått av:
Michael Källbäcker (ordförande)
Elisabet Näslund (ledamot)
Mark Blake (vice ordförande)
Cecilia Wallman (ledamot)
Karna Karlsson (sekreterare)
Jonas Vlachos (ledamot)
Maria Frisinger (kassör)
Lotta Bolin (suppleant)
2§ Sedan konstituerande styrelsemöte 2011‐05‐03, efter årsmötet 2011, har styrelsen hållit åtta (8)
protokollförda styrelsemöten under skolåret fram till mars 2012. Samtliga styrelsemedlemmarna har varit
mycket engagerade både under och utanför styrelsemöten med många bra och givande diskussioner och
erfarenhetsutbyten.
3§ Styrelsen har fördelat ansvaret för olika styrelseuppgifter mellan styrelsemedlemmarna via en
ansvarsmatris
4§ Samverkan. Styrelsen har återskapat samverkansforum med skolledningen och genomfört fem (5)
protokollförda möten mellan FFM styrelse och skolledningen samt via de s.k. Lilla Råden enligt modell som
togs fram av en dialoggrupp utsedd av förra årets styrelse. Lilla Råden hölls under höstterminen v42 och
under vårterminen v13 uppdelat på ett möte för ÅkF‐3, ett för Åk4‐6 och ett för Åk7‐9. Styrelsen har även
varit behjälplig vid speciella möten mellan F‐klassrepresentanter och skolledningen. Ordförande och vise
ordförande har även haft icke protokollförda planeringsmöten och samtal med rektor. Styrelsen
sammanfattar upplevelsen av samverkan med skolledningen som pliktskyldigt från skolledningens sida,
dock upprätthålls samtalen och styrelsen kommer vid årsmötet 2012 rådfråga föreningsmedlemmarna om
förslag för hur samverkansformen bör ser ut och innehålla under kommande år.
5§ Föreningens ekonomi. Kassören har ställt ett underlag till förfogande för föreningens
revisor vilket liksom denna verksamhetsberättelse även framläggs på föreningens årsmöte 19/4 2012. Vid
årsmötet 2011 beslutades att ändra betalningsmodellen för medlemsavgifter samt ändra nivån på
medlemsavgifter. Ny inbetalningsmodell bygger på att medlemskap kostar 100 kr per familj och år och
styrelsen skickar ut inbetalningsinformation under höstterminen. Den nya betalningsmodellen ger fortsatt
utrymme för framtida utbetalningar av bidrag och externa föreläsningar.
6§ Styrelsen har och avser fortsätta medverka med traditionella bidrag och bekosta bokpremier till utvalda
elever i Åk9. Elever väljs av lärarna baserat på kriteria utställda av FFM styrelse. Kriteria var vid vårterminen
2011 något oklara och har under året klargjorts av styrelsen. Styrelsen avser även fortsätta med inköp och
utdelning av åkband till alla skolpoliser som organiseras av skolan och arbetar vid tre olika övergångsställen
i skolans närområde.
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7§ Kommunikation. Tre Kontaktblad har distribuerats fram till november 2011 och ses som en fortsatt bra
kommunikationskanal. FFMs webbplats har uppdaterats och all relevant dokumentation finns tillgänglig.
Information har skickats till Föräldrarepresentanter via e‐post vid lämpliga tillfällen under året. Även en
Facebooksida har skapats där information förmedlas. En enkät skickades i februari 2012 till av klasserna
utsedda Föräldrarepresentanter och resultatet finns tillgänglig på FFM webbplats i slutet av mars 2012.
8§ Intresse för skolans/elevernas resultat. Styrelsen har under året studerat skolans kvalitetsredovisning för
2010/2011 och arbetsplan för 2012 samt sammanställt en kommentar till Kvalitetsredovisning som finns
tillgänglig på FFM webbplats.
9§ FFM medverkade vid Mälarhöjdens Dag söndagen 11 september och gav föräldrar och boende i området
möjlighet att diskutera skolfrågor samt ordnade en teckningstävling, inklusive priser, för barn. Styrelsen fick
positiv återkoppling och upplevde att det var bra att FFM var synlig i detta sammanhang och om liknande
arrangemang återkommer kommer styrelsen verka för fortsatt medverkan.
10§ Föreläsningar. FFM ordnade en föreläsning med mattematik som ämne den 30 november. FFM bistod
skolledningen i organisationen av ytterligare två föreläsningar, den första i september med inlärning och
läxläsning som ämne och den andra i februari med ett föreläsningspass om tre kvällar anordnat av
teatergruppen Solvere med drogproblem och gränssättande i fokus. Styrelsen avser även ordna en
temakväll veckan före Valborg där Polisen och Fältare diskuterar med föräldrar kring nattvandringar.
11§ FFM har organiserat Föräldravandringsschema och information för föräldrar i Åk7‐9 samt introduktion
till föräldrar i Åk6. Informationen till föräldrar angående schema fördröjdes något vid starten av
höstterminen 2011 och en förbättrad kommunikationsplan är skapad inför nästa läsår.
12§ Tre arbetsgrupper, Trafik, Mat och Skolmiljö, har varit aktiva under året. Medlemmarna i Trafikgruppen
har i inte suttit i styrelsen och arbetat självständigt med bland annat möten med skolledningen och
representanter för kommunen. FFM styrelse kommer under kommande år föreslå att medlemmar i
arbetsgrupper ska ingå som styrelsemedlemmar för att på så sätt underlätta kommunikation och
beslutsfattande.
13§ Styrelsen skrev i november 2011 en skrivelse angående lokalbrister vid Mälarhöjdens skola och
skickade den till Utbildningsnämnden och Utbildningsförvaltningen i ett försök att påverka för en ny
gymnastiksal för skolan.

Hägersten 2012‐03‐18
Michael Källbäcker
FFM Ordförande
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