Här kommer det första Kontaktbladet från oss i föräldraföreningens nya styrelse,
som valdes vid senaste årsmötet.Vi planerar att ge ut Kontaktblad och berätta
vad vi gör minst en gang per termin.

Kontaktbladet oktober 2010

Nytt läsår, nygamla uppgifter

Styrelsen för Föräldraföreningen
Föräldraföreningen skola
vid Mälarhöjdens
skola
föräldrar kan
Aktuellt:
vid Mälarhöjdens
består
av:arbetar vidare och hoppas att många

engagera sig och komma på representantmötet. Vi vill även passa på att tacka alla som är ute och
Vid skolavslutningen delar föräldraföreningen
föräldrarvandrar på helgerna!

Representantmöte 9/11
Tisdagen 9 november är det dags
för höstens representantmöte. Vi
delar som vanligt upp programet i tre
delar. Under den gemensamma
tiden diskuterar vi bla FFMs roll som
kontaktyta mellan föräldrar och
Michael Källbäcker
Mark Blake
Karna Karlsson
skola.
ordförande,
vice ordförande
sekreterare
kontakt med elevråd
tel 0703-96 94 82
tel 0739-82 23 43
Klockan 18-18.45 har vi möte med
tel 0734-24 80 93

representanter för F-5. Klockan
18.45-19.15 är mötet med samtliga
representanter och 19.15-20 med
årskurserna 6-9.

Mötet hålls i matsalsbarackerna och
både representanter intresserade
föräldrar är välkomna.

Representantinfo
saknasJonas Vlachos
Maria Frisinger
Ceclia Wallman

kassör,
ledamot, matgrupp
ledamot, skolmiljö
För att kunna
nå ut med
föräldravandring
tel 0739-84
85 94information
tel 0708-93 32 40
tel 070-496 till
44 klasserna
09
måste vi ha namn och

epost-adresser till klassernas
föräldrarepresentanter. I dagsläget
Styrelsen är vald
saknar vi detta för följande klasser:
av er föräldrar
Fa, Fb, 5c, 5d, 6c, 6d, 6e, 7e, 8e,och
9e jobbar på

ert uppdrag. För
att vi ska kunna
göra ett bra
jobb behöver
vi er input. Ring
Stöd Föräldraföreningen eller maila!
Elisabet Näslund
Lotta Bohlin
(Mailadresserna
ledamot, webb
Sätt in 250 suppleant
kr på PG 96 06 34-4 finns på ffm.se.)
tel 076-136 77 33
tel 070-583 84 02
Anmäl er via ffm.se eller till
styrelsen@ffm.se

Märk med namn och klass!
Medlemskapet gäller hela skoltiden
för en familj, oavsett antal barn

ut stipendier till elever i årskurs 9.Vi tackar
också
skolpoliserna för deras insats under
Föräldravandringar
läsåret genom en hemlig – men som vi vet
alltid
lika uppskattad
– gåva
i samband med
Schemat
för höstens
kvarvarande
avslutningen.
föräldravandringar ser ut som följer:
Båda premierna har FFM kunnat dela ut i
flera
år tack
v.42
8C vare medlemsavgifterna.
22-23/10
v.43 8D
29-30/10
v.44 8E+9A
4-5/11 (OBS)
Förv.45
närvarande
intressegrupper,
9B+6A har vi två
12-13/11
trafikgruppen
och matgruppen.
v.46 9C+6B
19-20/11
v.47 9D+6Cför trafikgruppen
26-27/11 är Björn
Kontaktperson
9E+6Dirle@telia.com
3-4/12 och för
Irle,v.48
mailadress
v.49 7A Cecilia Wallman,
10-11/12
matgruppen
cecilia.
v.50 7B
17-18/12
wallman@hotmail.com.

Kontakta dem med idéer och förslag eller
schemat
nästaavtermin
omSe
ni även
vill delta
aktivtför
i någon
grupperna!
på ffm.se/foraldravandring.html

Vilka sitter i FFMs styrelse?
Per Hagman (ordf)
Karna Karlsson (sekr)
Hanna Ölander-Gür (kassör)
Peter Hedlund (ledamot)
Under
vårtterminen
har ett 20-tal
Mattias
Sahlberg (ledamot)
föräldravandringar
genomförts. FFM
Jonas Vlachos (ledamot)

Vad händer framöver?
som organiserar vandringarna tackar alla
Du når styrelsen
viaInför
ffm.se
via
engagerade
föräldrar!
nyaeller
läsåret
styrelsen@ffm.se
kommer
ett nytt schema att finnas tillgängligt
för föräldrar till barn i årskurs 7-9.
Den
dialog som har återupptagits mellan
Trafikgruppen
FFM och skolledningen fortsätter. Vi
rapporterar
fortlöpande
Trafikgruppen
arbetar om
medvår
attverksamhet
ochförbättra
ska återkomma
till
varje
klass
trafikmiljön runt skolan.vid
Har
skolstarten.
du förslag och idéer så kontakta
Anna Caballero och Björn Irle
caballeroanna4@yahoo.se
bjorn.irle@se.pwc.com

alltid mer info på ffm.se

