Anteckningar från senaste styrelsemötet
Sammanfattning från styrelsemöte 28 september 2009:
Möte med skolledningen
Åsa Ahlroth och Nils Forsfält var närvarande som representanter för skolledningen.
FFM bjöd in lärarna till en frukost i personalrummet den 12 okt. kl 7.30 – 8.00. Syftet är att
öka kommunikationen mellan skolan och FFM.
Skolan informerade om lokalerna. Mycket diskussioner förekommer just att få loss lokaler för
att kunna göra klasserna bättre sammansatta med antal barn.
Barackerna börjar byggas i nov som ska stå klart tills ombyggnationen av matsalen drar igång
på sportlovet (v9).
Oklart vad som i dagsläget händer med gamla biblioteket. Diskussioner pågår eftersom dessa
lokaler ägs av kulturförvaltningen.
Skolledningen håller på med ett arbete som innebär att Mälarhöjdens skola ska gå från en
regelstyrd organisation till en värderingsstyrd organisation. Föreläsningar för personalen ang
värdegrund kommer att ske under läsåret. I samband med detta kommer ett Mål- och
strategidokument utarbetas.
Information ang skolwebben återkommer skolledningen med senare i höst.
Ev fr HT-10 kommer framåtriktade IUP.
FFM tog upp frågan som har inkommit gällande gränsdragning för upptagningsområdet till
skolan där skolledningen informerade om vilka regler som gäller. Dessa måste man i
dagsläget följa då det finns en kölista till skolan. Följande gäller för de som bor utanför
upptagningsområdet: Syskon till barn i F-3 har förtur, däremot gäller inte den turordningen
vid högre klasser. I de högre klasserna gäller turordning efter anmälningsdatum.
FFM förde fram synpunkter gällande stora förskoleklasser. Skolledningens planer är inte att
ha 29 elever i varje klass. I dagsläget ska det finnas 2-3 personal på varje klass. Skolledningen
jobbar på att ha mindre grupper i förskoleklass.
Föräldravandring
Diskussion förs kring hur föräldrarvandringen fungerar och beslut tas att följa upp med mail till
ansvarig klass och uppmaning att återrapportera endast till styrelse hur vandringen har utfallit. Nya
tillhåll för våra ungdomar att vara på. Detta för att styrelsen ska kunna uppdatera hemsidan inför
kommande föräldrarvandring..
Trafikgruppen
Folder är skickad till Trafik-kontoret för tryck.
Åk 4-5-6 har en egen ”gå till skolan” – tävling.
Höstens representantmöte
Beslut att skjuta fram årets representantmöte till efter höstlovet. Förslag v 45-46.
Övrigt
Mål och strategidokument. Med anledning av skolledning av att skolledning informerade ang
projektet med nytt mål och strategidokument så beslutade styrelsen att se över detta lite mer
grundligt på ett separat möte. Förslagsvis 20 okt. Peter Hedlund sammankallar styrelsen för
genomgång. Alla i styrelsen skall läsa igenom och förbereda inför detta möte.
Nästa möte
Nästa möte mån 2 nov kl 18 (personalrummet)

