FFM - Föräldraföreningen vid Mälarhöjdens skola
Protokoll -- Terminsmöte HT 2010
Datum: 2010-11-09 18.00-20.00
Plats: Matsalen

Pass I åk F-5
1.
Ordf Per Hagman öppnar mötet med att hälsa alla välkomna (se bifogad närvarolista).
Ansats:
Styrelsen ansats under HT2010 och VT2010 kommer att vara att återgå till en helt normal
föreningsverksamhet, eftersom inget reguljärt arbete kom att göras förra vårterminen pga.
konflikten kring förändringarna av lågstadiet. Det finns utomordentligt viktiga uppgifter för
Föräldraföreningen att hantera, och Styrelsen är nu inriktad på att jobba framåt, ta ansvar
för dessa uppgifter och försöka arbeta med en bred konsensus i harmoni med alla parter.
Styrelsen fick ett upprepat mandat i ett stormöte den 28/1, att föra fram åsikter och försöka
dels bringa klarhet i förändringsplanerna, dels förhindra att familjer ställs inför fullbordade
faktum - vilket utmynnade i några långa skrivelser som även lokalpressen uppmärksammade.
Det positiva resultatet var att beslut i mars om borttagande av verksamhetsmodellen i åk F-3
inhiberades och undanröjdes, detta till trots att utbildningsnämnden aldrig lämna svar på
våra skrivelser.
Likaså blev sekundäreffekten att skolledningen inte velat kommunicera på vanligt sätt, vilket
styrelsen förstås befarade men bestämde blev ett nödvändigt ont pga. av ärendets höga vikt.
Något som vi nu hoppas råda bot på genom att FFM ensidigt försöker förbättra kontakterna.

2.
Information från Trafikgruppen
Björn Irle presenterade deras verksamhet. Just nu initieras på skolan det så kallade gående
skolbussen. All information gällande detta viktiga projekt för att minska biltätheten och
incidenter vid framför allt S:t Mickelsgatan finns på FFM’s hemsida. En förälderifrån Pärlan
framförde också önskemål om att få trafikvakter även till övergångställena där. Detta har
sedan tidigare skolledningen avböjt pga. att det är en för farlig miljö för barn att vakta i.
Många idéer och förslag finns för att förbättra trafiksituationen kring skolan. Gruppen
behöver bli flera för att genomföra detta. Om intresse finns går det bra att anmäla sig via
mail till: bjorn.irle@se.pwc.com eller caballeroanna@yahoo.se
3.
Mat-frågor
Styrelsen informerade om att det tidigare på skolan har funnits önskemål om en matgrupp.
Nu när nya skolmatsalen öppnar vore det önskvärt att denna grupp startar. Två föräldrar på
mötet anmälde sitt intresse för att sjösätta ett matutskott: Sophia Brorsson (5b, 8d) och
Annika Ebersjö (3a). Vid intresse att delta i denna grupp eller frågor går det bra att anmäla
sig via FFM’s hemsida/styrelsen.
4.
Samarbete med Elevrådet
FFM’s styrelse haft två stycken möten med skolans elevråd i åk 7-9 (se protokoll FFM HT-10).
Kontakten har ökat vilket båda parter ser som mycket viktigt, då Elevrådet förra året blev
åsidosatt och FFM inte var tidigt varse de konflikter som hade uppstått med skolledningen.
FFM kan bland annat även bidra med finansiering kring behjärtansvärda ändamål. Elevrådet
F-5 har dock FFM ej haft kontakt med. Detta skall initieras och kontakt med lärare Ingeborg
Hull skall tas för mer information.
5.
Information angående reguljära uppgifter
FFM har under året t.ex. finansierat åkband på Gröna Lund till alla trafikvakter (25 st) som
tack för gott arbete HT-09/VT-10. Detta är en mycket uppskattad belöning, som de inte velat
byta till något annat. Även bokstipendier till åk 9 har finansierats och delats ut vid
vårterminens slut.

6.
Övriga frågor
Cosmos-klubben har aktiviteter för skolans elever, t.ex. piano-lektioner. Även Kulturskolan
och Schackklubben har aktiviteter på fritis tid. Då skolan har begränsad möjlighet att upplåta
lokaler för dessa verksamheter har föräldrar som t.ex. använder sig utav Cosmos-klubbens
utbud märkt en försämring avseende både lokaler men även tiden för aktiviteterna. Beslut
togs av mötesdeltagarna att FFM inte kan verka för olika klubbars tider och lokaler på skolan.
Berörda föräldrar får kontakta skolans ledning direkt. Beslut togs att på FFM’s hemsida
försöka sammanställa information om samtliga aktiviteter som finns som utbud på skolan
från olika föreningar och klubbar.
Närvaro av lärare på raster. Representanten från klass 4c ville framföra, från klassens
föräldrar, önskemål om att öka lärarnärvaron vid raster och då speciellt fredagar från kl.
09.30 då föräldrar och elever upplever att det inte finns ngn närvaro alls. Detta förvånade
många på mötet då skolledningen på skolrådet som hölls den 21/10 2010 informerade
föräldrarna att denna aktivitet hade ökat. Dessutom har alla lärare försetts med neonfärgade västar istället för axelband. Mer information om skolrådsmötet kan läsas på
Mälarhöjdens Skolas hemsida. Biträdande rektor Anette Flodmark har redan nåtts av denna
information då hon själv deltog i föräldramötet för klass 4c.
Ordförande Per Hagman vill förtydliga informationen om medlemsavgiften till FFM. Detta är
en engångsavgift för hela familjen och betalas enbart en gång under hela skoltiden. Avgiften
är 250:- per familj. Föräldrar som vill bli medlemmar betalar in 250:- på postgiro 96 06 34-4 och
anger elevens/elevernas namn och klass. Det centrala är inte i första hand medlemsavgiften,
utan att så många som möjligt är medlemmar och engagerade i Föräldraföreningen, som
funnit väldigt länge på skolan.
Jonas Vlachos i FFM’s styrelse ansvarar för föreningens hemsida och har nyligen övertagit
denna uppgift. Alla protokoll sedan tidigare möten går att finna där. Hemsidan kommer nu
att lättare regelbundet kunna uppdateras med information om möten och protokoll.
VIKTIGT! Fortfarande saknar FFM’s styrelse information gällande representanter från
följande klasser: 6e, 7a, 9e

Pass II Gemensamt
7.
Motion gällande återupprättande av samarbeta med skolledningen.
Diskussion kring det nya skolrådets roll. Många i församlingen ansåg att detta är en envägskommunikation från skolledning till föräldrar. Något långsiktigt strategiskt arbete kan inte
uppnås via skolrådet, utan måste ske via Föräldraföreningen. Då sittande styrelse inte har
någon kommunikation och samarbete med skolledningen efter förra årets konflikt föreslås
att utöka styrelsen med 2 st. adjungerade: Thomas Johansson (6b) och Sophia Brorsson (5b,
8d). Deras uppgift blir att kontakta skolledningen och på så sätt försöka öka dialogen.
Thomas och Sophia kommer därför också att delta löpande vid de vanliga styrelsemötena.
Motionen bifalles därmed.
8.
Val av nya ledamöter och ny styrelse sker på årsmötet i april - VT 2011.
9.
Brev från lokalpolisen gällande ökad inbrottsbekämpning pga. en inbrottsvåg har skickats ut
till samtliga föräldrarepresentanter via mail.
10.
Arbetsgrupp för att följa skolresultat och pedagogik.
På mötet diskuterades om en sådan arbets grupp behövdes och vad syftet var.
Via arbetsgruppen ska FFM löpnade kunna göra sig samlad bild av hur skolans elever
presterar resultatmässigt och hur skolans ledning resonerar kring centrala pedagogiska
frågor. Syftet med detta är att kunna ge föräldrakollektivitet en bedömning av kvaliteten på
den utbildning skolan tillhandahåller
Vid intresse att delta i denna grupp eller frågor går det bra att anmäla sig via FFM’s
hemsida/styrelsen.

Pass III åk 6-9
11.
Presentation av styrelsen och ansats. Se punkt 1

12.
Höstfesten
Årskurs 7-9 hade den 15/10-10 sin traditionella höstfest. Detta var en lyckad fest i stora drag
men tyvärr fanns en del alkohol inblandat. Vid skolrådsmötet den 21/10 2010 beklagade
skolledning detta och tog samtidigt på sig ansvaret (se protokoll på Mälarhöjdens Skolas
hemsida). Skolledningen kommer att vidta åtgärder så att detta inte upprepas. FFM’s
styrelse fick information om den kommande årliga hösten festen ca 4 dagar innan i ett
telefonsamtal mellan styrelseorföranden och elevrådet. Per Hagman informerade
fältassistenter och närpolis direkt , samt begärde att Elevrådet åtminstonde skaffade en
dörrvakt. Mail från styrelsen via Jonas Vlachos gick även det ut till alla berörda
föräldrarepresentanter. Den klass (8C) som ansvarade för nattvandringen fick också
information, så på kort tid försökte FFM agera för att hjälpa till. FFM är beslutsamt att tillse
att traditionella skoldanser kan få fortsätta, och att föräldrar framgent alltid medverkar i
dess organisation.
13.
Samarbete med Elevrådet
FFM’s styrelse haft två stycken möten med skolans elevråd i åk 7-9 (se protokoll FFM HT-10).
Kontakten har ökat vilket båda parter ser som mycket viktigt, då Elevrådet förra året blev
åsidosatt och FFM inte var tidigt varse de konflikter som hade uppstått med skolledningen.
FFM kan bland annat även bidra med finansiering kring behjärtansvärda ändamål.

14
Information från Fältassistenterna och Stockholmsenkäten
Stockholmsenkäten visar att alkoholtillgängligheten bland Hägerstens ungdomar är hög.
Denna statsdel är ”sämst i klassen” bland stadsdelarna i Stockholms kommun. Diskussion
bland föräldrar på mötet vidtog om olika förslag till hur detta skall förbättras i Mälarhöjden.
Fältassisterna önskar bland annat en förbättring av närvaro av föräldrar som vandrar på
helger. Detta har inte fungerat tillfredsställande i höst. I årskurs 6 kommer man börja sprida
information från FFM’s hemsida vid gemensamma föräldramöten angående
föräldravandringarna (se mer information på FFM hemsida hur föräldravandringar går till).
Externa föreläsare i alkohol frågor kring ungdomar skall bjudas in vid dessa tillfällen för att
öka föräldrarnas engagemang.
15/16.
Andra reguljära uppgifter / Övrigt
FFM har under året t.ex. finansierat åkband på Gröna Lund till alla trafikvakter (25 st) som
tack för gott arbete HT-09/VT-10. Detta är en mycket uppskattad belöning, som de inte velat
byta mot något annat. Även bokstipendier till åk 9 har finansierats och delats ut vid
vårterminens slut.
Förslag från föräldrarepresentant att en grupp bildas för att stödja skolans ledning i strävan
att få tillstånd till att uppföra en gymnastikbyggnad på skolan. Detta skulle vara frigöra 2 st.
mindre gymnastikhallar i skolan för undervisning men även de salar som ligger under och
som inte kan användas pga av buller kommer också att frigöras.
Förslag från föräldrarepresentant om att öka informationen kring föräldravandringen. Svårt
att få föräldrar att engagera sig (se ovan punkt 14. ).
Föräldrar i en del klasser tar gemensamma beslut på klassmöten om hur de gemensamt skall
agera kring alkoholfrågor.

Vid pennan,
Karna Karlsson
Sekreterare FFM

