Höstterminen är här efter en förhoppningsvis skön sommar. Här kommer ett nytt
Kontaktblad från oss i föräldraföreningens styrelse med viktig information om
beslut om nya medlemsavgifter, höstens aktiviteter, med mera.

Kontaktbladet oktober 2010

Nytt läsår, nygamla uppgifter

Stöd
föräldraföreningens
verksamhet!
Representantmöte
9/11

Det här gör FFM:

Föräldraföreningen vid Mälarhöjdens skola arbetar vidare och hoppas att många föräldrar kan
engagera sig och komma på representantmötet. Vi vill även passa på att tacka alla som är ute och
föräldrarvandrar på helgerna!

Årsmötet
fattade9 beslut
om ny
medlemsTisdagen
november
är det
dags
avgiftför
ochhöstens
betalningsfrekvens
för Vi
representantmöte.
föräldraföreningens
medlemmar.
Betala i tre
delar som vanligt
upp programet
100 kronor
per
syskonkull
och
läsår
till
delar. Under den gemensamma
Plusgiro
konto
96
06
34-4.
Märk
betalningen
tiden diskuterar vi bla FFMs roll som
med namn
och klass.
kontaktyta
mellan föräldrar och
skola.

Tack för ditt intresse och ditt stöd!
Klockan 18-18.45 har vi möte med
representanter för F-5. Klockan
18.45-19.15 är mötet med samtliga
representanter och 19.15-20 med
årskurserna 6-9.

• Föräldravandringar

Föräldravandringar
• Stipendier
• Föreläsningar
Schemat för höstens kvarvarande

föräldravandringar ser ut som följer:

• Skolpoliserna
v.42 8C

22-23/10

v.44 8E+9A

4-5/11 (OBS)

v.47
v.48
v.49
v.50

26-27/11
3-4/12
10-11/12
17-18/12

• Dialog
och föräldrar
v.43med
8D skolledning
29-30/10
Finns v.45
det något
mer du tycker
FFM borde ägna
9B+6A
12-13/11
sig åt?v.46
Hör i9C+6B
så fall av dig till
styrelsen!
19-20/11

KalendariumSe även schemat för nästa termin

Mötet hålls i matsalsbarackerna och

på ffm.se/foraldravandring.html

FFM, föräldrarepresentanter och
både representanter intresserade
September
föräldrar är välkomna.

9D+6C
9E+6D
7A
7B

November

biträdande rektor F-3 deltar. Kl
11 september: Mälarhöjdens dag. 16:00-17:30
(Datumstyrelse?
ej fastslaget):
VilkaVecka
sitter45
i FFMs
FFM finns med!
Föreläsning/Matematikseminarium.
19 oktober: Lilla Rådet 4-6.
Antingen
en gemensam föreläsning
Representantinfo saknas
Per Hagman
(ordf)
13 september: Möte mellan FFM
FFM, elevråds- och föräldraav
Birgitta
Küijl och Ola Helenius
Karna Karlsson (sekr)
och skolledningen. Därefter öppet
representanter
samt
biträdande
eller
en
var
för(kassör)
åk F-5 respektive
För att kunna nå ut med information
Hanna Ölander-Gür
styrelsemöte i aulan. Kl 18.30–19.30. rektor 4-6 deltar. Kl 16:00-17:30.
åk 6-9. Mer
information kommer.
till klasserna måste vi ha namn och
Peter Hedlund
(ledamot)
epost-adresser
till klassernas
Mattias Sahlberg (ledamot)
29 september:
Föreläsning
20 oktober: Lilla Rådet 7-9. Jonas 29
november:
Möte mellan FFM
föräldrarepresentanter. I dagsläget
Vlachos
(ledamot)
för elever och föräldrar i åk 7–9
FFM,
elevrådsoch
föräldraoch
skolledningen.
Kl 17:00-18:30.
saknar vi detta för följande klasser:
om studieteknik av Anne Tebelius
representanter
samt
biträdande
Fa, Fb, 5c, 5d, 6c, 6d, 6e, 7e, 8e, 9e
Du når styrelsen via ffm.se eller via
Bodin. Kl 18–20. Info på www.
29 november: Öppet styrelserektor 7-9 deltar. Kl 16:00-17:30.styrelsen@ffm.se
hjarnautbildning.se.
Dessutom
möte i aulan. Kl 18:30-19:30.
Anmäl er via ffm.se eller till
20
oktober:
Öppet
styrelsemöte
i
information
från
Mentor
som
styrelsen@ffm.se
December
aulan. Kl 18:30-19:30
skolan inleder ett samarbete med.
Trafikgruppen
Info på www.mentor.se.
19 december: Öppet
26 oktober: Möte mellan FFM
Stöd
Föräldraföreningen
Trafikgruppen
arbetar
att
styrelsemöte.
Klmed
18:30-19:30
och
skolledningen.
Därefter
skolråd
Oktober
där skolledningen bjuder in alla förbättra trafikmiljön runt skolan. Har
Sätt in Lilla
250 kr
på PG
du förslag och idéer så kontakta
18 oktober:
Rådet
F-3.96 06 34-4föräldrar. Kl 16:30-19:30.
Märk med namn och klass!
Medlemskapet gäller hela skoltiden
för en familj, oavsett antal barn

Anna Caballero och Björn Irle
caballeroanna4@yahoo.se
bjorn.irle@se.pwc.com

Glöm inte att varje klass ska utse
nya föräldrarepresentanter!

Information från Trafikgruppen

Kontaktbladet oktober 2010

Alla ska ha en säker skolväg vare sig
innebär att ett antal familjer som bor i
för de elever som börjat i förskoleklass till
de går, cyklar eller åker bil till skolan. I
samma område turas om att gå till skolan
hösten. Vårt förslag är att ni tar upp frågan
Mälarhöjdens skola går det cirka tusen
med barnen. Självklar kan det även vara en
om gåbussar på föräldramötena i de yngre
läsår,
nygamla
cykelbuss om det passar bättre.
elever ochNytt
det arbetar
ett par
hundra lärareuppgifter
klasserna nu i början av terminen så kan vi
och annan personal. Det blir ganska många
bli fler som går eller cyklar till skolan.
som kommer
till
skolan
under
en
kort
Fördelarna
med
gåbussar
är
många:
Föräldraföreningen vid Mälarhöjdens skola arbetar vidare och hoppas att många föräldrar kan
period på morgonen. För att alla ska ha en
• Det blir mindre stressVipåvill
mornarna.
snälla ni
som
skjutsar
barnen
engagera sig och komma på representantmötet.
även passa påOch
att tacka
alla
som
är ute
och med
säker skolväg är det viktigt att alla samsas
Gåbussen har en hållplats där barnen lämnas bil till skolan: Undvik att köra in på S:t
föräldrarvandrar
på helgerna! till den förälder (eller äldre syskon) som
och hjälper
varandra.
Mickelsgatan vid Mickelsgården. Det är så
I trafikgruppen arbetar vi med trafikmiljön ska gå till skolan. Är det fem familjer i en
trångt och smalt där och många elever, små
runt skolan
och elevernas väg till
och stora, som ska ta sig över vägen eller
Representantmöte
9/11 gåbuss innebär det att det bara blir en dag
Föräldravandringar
skolan. Det gör vi genom kontakter med
i veckan som varje familj går till skolan.
cykla in till cykelparkeringen. Stanna på
skolledningen, trafikkontoret, polisen, NTF
Om arbetstiden tillåter kan man ta det lite
gatorna i kvarteren runtomkring istället!
9 november
är det dags
Schemat för höstens kvarvarande
och andra.Tisdagen
En viktig del
är information
lugnare den dag man lämnar.
föroch
höstens
representantmöte.
Vi
följer: oss
till föräldrar
elever. Att
påverka den
• Som förälder lär du känna dina barns föräldravandringar
Vi behöver bliser
fler ut
somsom
kan engagera
fysiska trafikmiljön
tarvanligt
tid. Det upp
är många
skolkamrater.
i trafikfrågorna. På FFM:s hemsida finns
delar som
programet
i tre
intressenter
som är
involverade
och det
• Barnen får röra på sig på ett naturligt sätt.
mailadresser till 22-23/10
oss. Hör av er om ni känner
delar.
Under
den gemensamma
v.42 8C
kostar dessutom
en
hel
del
pengar.
•
Det
blir
färre
bilar
runt
skolan
i
de
fall
där
att
ni
kan
och
vill
hjälpa till.
tiden diskuterar vi bla FFMs roll som
v.43 8D
29-30/10
eleverna får skjuts till skolan med bil.
kontaktyta
föräldrar
v.44 8E+9A
4-5/11 (OBS)
En åtgärd
som är lätt mellan
att genomföra
är och
skola.
12-13/11
gåbussar för
de yngre årskullarna som
Vi i trafikgruppen har under våren v.45 9B+6A
v.46 9C+6B
19-20/11
ännu inte går själva till skolan. Gåbussar
informerat om gåbussar vid föräldramöten

Klockan 18-18.45 har vi möte med
representanter för F-5. Klockan
18.45-19.15 är mötet med samtliga
representanter och 19.15-20 med
Styrelsen
för Föräldraföreningen
årskurserna
6-9.

Representantinfo saknas
För att kunna nå ut med information
till klasserna måste vi ha namn och
Michael Källbäcker
MarktillBlake
epost-adresser
klassernas Karna Karlsson
ordförande,föräldrarepresentanter.
vice ordförandeI dagsläget
sekreterare
kontakt med elevråd
tel 0733-70 25 93
tel 0739-83 23 43
tel 0734-24 saknar
80 93 vi detta för följande klasser:
Fa, Fb, 5c, 5d, 6c, 6d, 6e, 7e, 8e, 9e
Anmäl er via ffm.se eller till
styrelsen@ffm.se

26-27/11
3-4/12
10-11/12
17-18/12

Se även schemat för nästa termin
på ffm.se/foraldravandring.html

Vilka sitter i FFMs styrelse?
Per Hagman (ordf)
Karna Karlsson (sekr)
Styrelsen
är vald av er
Hanna Ölander-Gür
(kassör)
föräldrar
och
jobbar på
Peter Hedlund (ledamot)
ert
uppdrag.
För
att vi ska
Maria Frisinger
Mattias Sahlberg (ledamot)
kassör,
kunna
göra
ett
bra
jobb
Jonas Vlachos (ledamot)
föräldravandring
tel 070-496 44 09

behöver vi er input. Ring
eller
Du når styrelsen
viamaila!
ffm.se(Mailadresserna
eller via
finns på ffm.se.)
styrelsen@ffm.se

Trafikgruppen

Stöd Föräldraföreningen
Sätt in 250 kr på PG 96 06 34-4
Märk med namn och klass!
Lottagäller
Bohlin
Jonas Vlachos
Elisabet Näslund
Medlemskapet
hela skoltiden
suppleant
ledamot, webb
för en familj, oavsett antal barn ledamot, skolmiljö
tel 070-583 84 02

9D+6C
9E+6D
7A
7B

vid Mälarhöjdens skola:

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

tel 076-136 77 33

v.47
v.48
v.49
v.50

tel 0708-93 32 40

Trafikgruppen arbetar med att
förbättra trafikmiljön runt skolan. Har
du förslag och idéer så kontakta
Anna Caballero och Björn Irle
Ceclia Wallman
caballeroanna4@yahoo.se
ledamot, matgrupp
bjorn.irle@se.pwc.com
tel 0739-84 85 94

alltid mer info på ffm.se

