Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 2010-01-18
Närvarande:

Lisa Fredriksson Jutner, Per Hagman (ordf), Monica Odén (sekr), Magnus Rongedal, Peter
Hedlund, Matthias Sahlberg, Hanna Ölander Gür (kassör), Ulrika Lindeberg

Mötets öppnande
Mötets öppnades gemensamt.
Möte med skolledningen
Ingen kallelse och deltagande ifrån skolledningen till detta möte.
Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll, lades till handlingarna.
Måldokumentet
Genomgång av måldokument och fördelning av gemensamt uppsatta ansvarsområden:
Levande Webbsida – Ulrika & Magnus
 Adresser till representanter - Monica
Arbeta med barnens säkerhet - Hanna & Lisa
 Föräldrarvandring
 Trafikgrupp
Vara aktiva i skolans ombyggnationsprojekt – Mattias & Peter
Matråd – Monica
 Styr upp och sätt igång gruppen – namn ifrån Ulrika
Frågeställning för varje grupp
Var är vi idag? Vart ska vi?
Övriga FFM uppgifter som inte faller in under ovanstående områden.
 Kontaktbladet - Ulrika
 Föreläsningar Niornas bal –
 Premier – skolpoliser – niornas stipendier
Mål – o strategidokumentet presenteras för skolledningen på nästa möte.
En rapporteringsstruktur utarbetas av Peter och Monica för att kunna följa upp de olika ansvarsområdena.
Vakans i styrelsen
Styrelsen beslutade att vakansen efter Mia Pettersson Ek läggs till valberedningen och kommande årsmötet.
Omorganisationen
Efter senaste veckornas diskussioner med skolledning, föräldrar, personal mfl avseende den omorganisation, flytt
av Pärlan, fritids- och eftisverksamhet mm som just nu pågår klargör styrelsen att FFM företräder föräldrarna.
Med anledning av detta kommer styrelsen att per den 28 januari kalla till stormöte för föräldrarna till klasserna
F-3 i aulan för att gemensamt formulera frågor, synpunkter mm som styrelsen därefter tar med sig till nästa möte
med skolledningen 8/2. Per bokar lokal till 28/1.

Övriga frågor
Värdegrunden – Per vill återkomma till detta under kommande möte
Kontakt med elevrådet – Styrelse anser att det är viktigt att få en bra dialog med skolans elevråd. I första hand
gäller det högstadiets elevråd. Per och Hanna tar den kontakten.
Hemsida – byta Webbhotell, förslag – Ulrika är den enda som kan ”hårdkoda” i den fn. Binero.se årsavgift 828
kr/år + 125 kr startavgift. Ulrika utreder och ser till att det blir ev byte.
Förslag lades om att ordna en föreläsning – Våld o Tolerans. Hanna kontaktar FISS. Ev om vi kan få till en
föreläsning tillsammans med andra skolor i stadsdelen såsom är gjort i Farsta.
Datum för möten resten av året samordnades
8/2, 8/3, 12/4, 10/5, 31/5 kl 1800 (skolans personalrum)
Skolledning inbjuds till att vara med 1800-1830, Monica bjuder in
Terminsmöte 23/3 – prel Per bokar lokal
Årsmöte 20/4 – prel Per bokar lokal
Nästa möte
Nästa möte mån 8/2 kl 18 (personalrummet)
Mötessekreterare
_____________________
Monica Odén

