Nu har vi haft möte med skolledningen
Bakgrunden till att styrelsen begärde ett extra möte med skolledningen, är senaste tidens rykten
om att man planerar någon form av omorganisation av F-3. Vi har fått många oroliga samtal och
email från föräldrar, och vill få besked från rektorerna om vad som är på gång.

Skolledningen informerade
i)

En omorganisation planeras. Denna är dels föranledd av ambitionen att
få in Pärlan till skolans byggnader, dels av andra skäl. Olika förslag om
hur denna omorganisation skall se ut håller på att diskuteras men ett
färdigt förslag har ännu inte presenterats för FFM. Skolans ambition är
att omorganisationen ska ske till hösten men tidsplanen beror delvis på
faktorer utanför skolans kontroll.

ii)

Hur fritidsverksamheten ska organiseras är dock uppe för diskussion och
FFM vet ännu inte hur det kommer att se ut. Ett fullständigt avskaffande
av ålderintegrationen verkar inte längre vara aktuell men en förändring av
dagens struktur där F-3 går gemensamt på fritids kan vara det. Dessutom
vill man på något sätt ändra eftis-verksamheten men FFM har inte fått ett
konkret förslag om hur ledningen tänkt sig.

iii)

Hur de stora F-klasserna ska hanteras när de börjar 1:an har FFM inte fått
någon information om – men frågan ska fortsätta diskuteras.

iv)

Skolledningen önskar att föräldrar med fler frågor vänder sig direkt till dem
med vidare frågor.

Föräldraföreningens synpunkter till skolledningen
Vi uppmanade skolledningen att lägga ökad vikt på tidig och genomlysande kommunikation till oss
föräldrar gällande vad man har för planer och visioner av vad man vill förbättra och på vilket sätt,
och om det kommer att ske på bekostnad av något annat i verksamheten. Vi anser att det är
viktigt med kommunikation då vi föräldrar inte bara är intresserade av att få information när det
finns klara beslut fattade i en fråga, utan även information om varför, dvs. ledningens intentioner
och egentliga syften. Det är ofta vad man inte säger som skapar mest oro och rykten.

Föräldraföreningens styrelses fortsatta åtgärder
Vi i föräldraföreningens styrelse fortsätter att försöka följa förändringsprocessen och driva frågan
om värdet av kommunikation mellan skolledning och föräldrar och att skolledningen tar hänsyn till
synpunkter, reaktioner och förslag från föräldrar och personal.
Därför kommer styrelsen att fortsätta följa de ovan noterade punkterna som vi antingen ej fått
klarlagda – för vilka vi menar svaren ej är kompletta – eller som ännu ej kunnat presenteras av
ledningen.
Så snart som i mitten av mars ämnar skolledningen fatta beslut, och samlar då personalen för att
diskutera de slutliga alternativen. Före dess kommer styrelsen för föräldraföreningen eftersträva
att kontinuerligen hålla alla föräldrar underrättade om vad som sker, och vi har begärt att få
upplysningar och relevant information till oss.
Vi står självklart till er allas förfogande för kompletterande frågor per telefon eller email, och som
vi också inbjöd till i höstas, har vi sagt att såväl klassrepresentanter som föräldrar är välkomna att
delta i ordinarie styrelsemöten i föräldraföreningen.

Mälarhöjden, den 14 januari 2010.
Styrelsen i FFM gm. Per Hagman (ordf.)

