FFM Styrelsemöte 24/11 2008:
Frågor som togs upp med rektor Emil Kilsäter och bitr. rektor Eva Widgren:
Trafiksäkerheten kring skolan:
Samuel Sköld från trafikpolisenheten i Stockholm presenterade sig, och berättade att han hade besökt
skolpoliserna utanför skolan för ca en månad sedan, och blivit upprörd över dels hur dåligt bilisterna
betedde sig vid skolans övergångsställen, och dels över hur många som parkerar (även uppe på
trottoaren ”för att inte vara i vägen”) vid skolan för att lämna sina barn. Tillsammans med Åsa Lindgren
erbjöd de skolan att hjälpa till för att förbättra trafiksituationen kring skolan, tillsammans med
skolledning och föräldrar.
Diskussion om hur man kan gå tillväga fördes, och beslut togs om att dels upprätta en trafikgrupp som
föräldraföreningen tar på sig att försöka sätta ihop genom att kontakta föräldrarepresentanterna och
lägga ut information på hemsidan.

Matsalsombyggnaden:
Ett så kallat inriktningsbeslut har tagits att bygga om matsalen, och byggstart kan förmodligen ske om
ca ett år, och kommer att ta ca ett år. Skolan är med och påverkar lösningsförslaget, och man anser
att man får gehör för sina åsikter gentemot SISAB.
Anneli, föräldrarepresentant i matrådet, var med på mötet och ställde frågor till skolledningen om t.ex.
vad SISAB gör för att säkerställa att akustiken blir bra i den nya matsalen, den upplevs som högljudd
nu. Föräldraföreningen bad att få träffa tänkt projektledare från SISAB för att kunna ställa frågor direkt
till honom/henne så snart som möjligt. Siffror från akustikmätningar ska tas fram av rektor till FFM.

Skidresan:
Uppföljning från tidigare möte hann vi inte med denna gång. Punkten kvar till nästa möte.

Frågor och beslut från ordinarie styrelsemötet:
matsalsombyggnaden:
Det finns några föräldrar som engagerat sig i frågan och vill att SISAB ser över möjligheten att
samtidigt bygga ytterligare en våning för att få plats med en idrottssal till. Idéerna presenterades och
styrelsen följer ärendet. Är någon intresserad kan ni kontakta Ulrika Lindeberg för mer info.

Representantmötet den 20/10:
Det var bra att dela upp mötet i två delar.

Årsmöte:
Datum för nästa ordinarie årsmöte sattes till den 27 april 2009.

