Protokoll fört vid Föräldrarepresentantmöte 25/11 vid Mälarhöjden Skola åk F-5
Närvarande: Styrelsen för FFM samt följande representanter
Svante Selling 2C
Mark Blake 2C
Johan Brännmark FD
Mats Westin 5B
Dan Olofsson 1D
Eva Piehl 1D, 3D
Anne Irle F?
Lovisa Carlsson FA
Ingrid Johansson 5D
Anna Montgomery FB
Johan Möllerberg FB
Katrin Rosenqvist 2A
Tor Eriksson 1B
Veronika Ledin 1B
Anna Caballero 1C
Yvonne O'Connell 3A
Anna Nordström FA, 1A
Malin Mileblad 3B
Karolina Wigström 3B, 5D
Kersti Rasmusson 3D
Anneli Hofström 1A,4A
Anneli Schöldström 5B

Per Hagman (Ordf) hälsar alla välkomna och styrelsen presenteras.
Peter Hedlund (FFM) presenterar FFM’s uppdrag, mål och
framgångsfaktorer
 FFM’s uppdrag är att förbättra och förstärka samarbetet mellan föräldrar, elever och
skolan så att föreningen bidrar till en trygg och utvecklande skolmiljö för eleverna.
 Styrelsens uppdrag är att samla in och föra vidare frågor och idéer av allmänt intresse,
från och till både föräldrar och skolledning, samt att arbeta för att föreningens uppsatta
mål uppnås.
FFM’s mål 2009/2010
 Kommunikation
 Att som förening tydligt visa att vi står för lättillgänglig kommunikation
mellan föräldrar och skolledning.
 Säkerhet

 Öka föräldrars förståelse att värna om barnens och skolans direkta närområde.
Öka trafiksäkerheten
 Barnen
Öka barnens möjligheter att trivas både i skolan och på fritiden
Kritiska framgångsfaktorer
 Levande webbsida
 Arbete med barnens säkerhet genom att
 Vara aktiva i trafiksäkerhetsarbetet
 Ordna föräldravandringar
 Påverka arbetet med när-förorter
 Vara aktiva i skolans ombyggnationsprojekt
 Arbeta för bra skolmat
 Förbättrad kommunikation styrelse vs. klassrepresentant
Höja statusen för representanternas arbete.
Exempel på aktiviteter i FFM
 Kontaktbladet
 Matfrågor
 Regelbundna Kontakter med skolledning
 Planerar Föräldravandring
 Information på Föräldramöten
 Ordnar Föreläsningar
 Kontakter med Fältassistenter, Lokalpressen och Myndigheter
 Trafikfrågor
Vad gör en föräldrarepresentant?
 Planerar och rapporterar föräldravandring
 Samlar in önskemål från sina egna klasser
 Rapporterar info till sina klasser

 Är välkomna att besöka FFM styrelsemöten
 Skall vara styrelsens antenner utåt & brett.
 Kan inspirera till positiva förändringar – och fångar upp idéer som kan vara fler till
gagn
 Är med på arbetsplatsträffar (inbjudan kommer)

Övriga frågor som togs upp på mötet
Förfrågan ställdes till representanter om att komplettera det bef. matråd med en matgrupp
skulle kunna bildas i samband med ombyggnationen – intresseanmälan att vara med, maila till
styrelsen.
Trafikgruppen presenterade sitt arbete.
Diskussion om trafiksituationen kring Pärlan. och förslag om ”Lollipops Lady” (pensionärer
som skolpolis) uppkom.
”Gåbuss” diskuterades också och ett önskemål att kunna blanda barn i olika klasser fanns.
- Eftis – hur ska dess verksamhet bli mer attraktiv
- Aktiviteter på dagtid – ex från skola med kultur, sport eller annat på programmet
- Mini mässa med föreningar

Information ifrån Skolledningen
Ann-Marie Julin (rektor), Nisse Forsfält, studierektor åk 6-9, Anette Flodmark, Studierektor
åk F-5 presenterade sig.
Skolledningen informerade om vad som just nu står på deras agenda.
-

Ombyggnationen av matsalen, bilder på nya matsalen finns att beskåda i
expeditionskorridoren
Pärlan, som man hoppas kunna integrera i skolan till hösten
Nya telefoner är införda så att all personal har mobila telefoner och kan då ringa gratis
internt.
Ett provisoriskt bibliotek kommer att sättas upp efter jul.
Niornas fredagar i matsalen där de får äta kring ett långbord med duk o ljus som ett
föredöme för yngre elever.
Skolwebb – troligen till hösten efter lång produktutveckling inom Stockholm Stad, ca
5 år
Efter jul blir det loggböcker för alla elever i skolan

Skolledningen presenterade också sitt arbete när det gäller visioner, värdegrund.
Inom kort kommer dokumentet med visionerna att läggas ut på skolans hemsida.

Per Hagman avslutade mötet.

Vid protokollet
Monica Odén

