Anteckningar från representantmöte i aulan 2008-10-20
Trafiksäkerhet runt skolan
Åsa Lindgren och Fariba Daryani från Trafikkontoret informerade om olika projekt
som pågår för att minska biltrafik runt Stockholms skolor.
Det vi som föräldrar i Mälarhöjden kan göra själva är att sluta köra barnen till skolan
och istället promenera själva eller verka för att få igång vandrande skolbussar. Om
man bor en bit bort från skolan kan man samköra och åka kommunalt. Barnen mår
bättre av att röra sig, kan umgås med sina kompisar under promenaden, klarar
skolan bättre, lär sig trafikvett och miljön gynnas. Vi har allt vinna på att ändra våra
skjuts-vanor.
Fysiska åtgärder kan vara att övertyga gatukontoret om att det behövs säkra
avlämningsplatser, sänkta hastigheter, stoppförbud vid skolan, enkelrikta trafiken runt
skolan, cykelvägar mm mm.
Skolan, polisen, trafikkontoret och föräldraföreningen kommer att starta ett
samarbete för att verka för bättre trafikmiljö runt skolan.

Skolledning informerar
Emil Kilsäter, tf rektor, inledde mötet och berättade att Mälarhöjdens skola är en väl
fungerande skola med bra personal, duktiga och fina elever med bra resultat.
Skolan har god ekonomi, vilket beror på antal elever och lärare. Det har inte varit
några stora utgifter för oförutsedda händelser, som till exempel elever med särskilda
behov. Vidare får skolan sedan 1/7 2007 spara 5 % av budgetöverskottet i en buffert.
Nationella prov i årskurs 9
I 9:an kommer eleverna att ha nationella prov även i NO-ämnen. Idag har de prov i
svenska, matte och engelska.
Ombyggnationer/renoveringar
VT 2009 kommer skolan inte att kunna använda F-huset, i vilket aulan, gymnastiksal
och bibliotek är belägna, eftersom ventilationen ska åtgärdas. Biblioteket kommer att
hållas öppet, men kommer att drabbas av oljud under renoveringen. Idrotten blir
lidande. Eleverna kommer dock att ha tillräckligt med gymnastik för att uppnå målen.
Matsalen är sliten och för liten. SISAB kommer att renovera och bygga om, men
byggstart kommer att ske först om ett år. Skolan lovar både bra mat och miljö under
tiden bygget pågår.
Maten
Enligt vissa elever har maten blivit sämre i skolan. Enligt Emil K är maten bra i
förhållande till vad den kostar: 8 kronor /elev och dag. Varje dag serveras alternativa
rätter, som vegetariskt, sallad mm. Maten lagas på skolan och man utgår från
råvaror. Det serveras lättmjölk. Lärarna äter tillsammans med eleverna.

Arla har utlyst en tävling om skolmaten i Sveriges skolor, kanske kan man anmäla
Mälarhöjdens skola till deltagande?
Stefan Andersson, fältassistent, informerar
Huliganer:
Huliganer förekommer i Mälarhöjden, om du som förälder vill veta mer om huliganer
så följ länk nedan:
www.huliganparon.se
Stockholmsenkäten:
Enligt Stockholmsenkäten så har alkoholkonsumtionen ökat med 10% bland
flickorna, istället för att minska med samma procent, som var målet. Bland pojkar har
droganvändningen ökat. Den psykiska ohälsan har ökat bland ungdomar.
Boffning:
Vill du veta vad boffning är så gå googla! På nätet kan man hitta information om den
nya drogen som ungdomar använder. Även i Mälarhöjden. Läs på och informera ditt
barn, drogen är livsfarlig!
ÖPP – Örebro preventionsprogram mot ungdomsdrickande
Det är inte lätt att vara tonåring, de tror att alla andra röker, dricker och har sex, och
hakar lätt på. Läs mer om ÖPP på nätet. På föräldraföreningens hemsida finns ”jag
lovar”-dokument.
Smuggelsprit
Det säljs inte lika mycket folköl till ungdomar längre, eftersom de enkelt med rätt
kontakt kan köpa smuggelsprit. Spriten levereras med bil till förutbestämda platser.
Ser du något misstänkt; Ring 112!!!!
Rökning
Om personalen på fritidsgården ser någon tonåring röka, ger de tonåringen tillfälle att
själv tala om det för sina föräldrar, för att dagen efter ringa upp.
Föräldravandring
Schemat för årets vandringar ligger på hemsidan. Nytt för i år är att det finns västar
att hämta ut i SL-kuren på Mälarhöjdens tunnelbanestation. Västarna har reflex och
texten Föräldravandrare.
Det är ganska stökigt kring tunnelbanan och det vore kanske bra om några föräldrar
stannar där och några vandrar runt. Sedan kan man ju byta av varandra. På
lördagarna jobbar inte fältassistenterna och det kan vara svårt att komma fram till
närpolisen. Det är då helt OK att slå 112 om en hotbild eller liknande uppstå bland
ungdomarna. Eller om någon är kraftigt berusad. Vi som föräldravandrare har inte rätt
att hälla ut sprit/vin/öl, men polisen har naturligtvis den rätten och de är bäst lämpade
att avgöra om barnet ska köras hem eller till Maria Pol.
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