FFM
Protokoll från styrelsemöte den 19 januari 2011
Tid: 18.00-20.00 Plats: Matsalen
Deltagare
Styrelsen: Per Hegman(ordf), Hanna Öhlander-Gur (kassör), Jonas Vlachos, Karna Karlsson(sekr)
Klassrepresentanterna: Lovisa Carlsson 1a, Elisabet Näslund 4a, Mikael Svartnäs 5a,
Britta Forslund c+Fc, Sophia Brorsson 5b+8d, Maria Krook 6c, Paulina Koch 1c, David N. Steinman 2c,
Mark Blake 3c, Helena Casserlöv-Kvist 1c, Karin Linderholm 8b, Michael Källbäcker 6b,
Astri Chamberlain 8c, Mats Magnusson 5b

1.Genomgång av styrelseprotokoll från den 11 oktober-10 och terminsmötet den 11 nov-10.
Protokollen godkändes. Dagens protokoll justeras av Elisabet Näslund.
2.Frågor att ställa till skolledningen.

i) Skolans goda resultat på de nationella proven.
Jonas Vlachos presenterade intressanta resultat från nationella prov på skolan jämfört med
skolor i samma socioekonomiska områden. En del frågor uppkom kring redovisning och
beslut togs att vidarebefordra dessa till skolledningen.
Sammanfattning:
Högstadiet uppnådde mycket goda resultat på de nationella proven i åk 9 vilket också kan
avläsas i den mycket höga betygsnivå som skolans elever uppnår. Elevernas resultat i
gymnasiet överskrider vidare de resultat som elever med motsvarande betyg från andra
skolor erhåller vilket betyder att betygssättningen inte är särskilt generös på skolan. FFM
undrar om skolan har gjort en analys av vad de goda resultaten beror på?
Mellanstadiet hade ett resultat på 78 % godkänt på så kallad LUS 18A i årskurs 6 vilket är ett
sätt att mäta elevernas läs- och skrivutveckling. Denna siffra var 98 procent 2008-09 och det
vore intressant med en analys av det stora resultattappet. Ålstensskolan, som anses vara en
skola med motsvarande socioekonomiska upptagningsområde, hade på samma test
resultatet 84% redan i åk 5.
Resultaten på de nationella proven i åk 5 var goda i alla ämnen men skolan har som mål att
90% av eleverna ska uppnå godkänt. Detta mål är långt under skolans faktiska resultat och
dessutom lägre än målen för vissa andra skolor (Ålstensskolan, Lilla Adolf Fredrik) vars
målsättning ligger på 95-100%. Hur har man kommit fram till detta mål och hur tas målen
fram?
Lågstadiet har skolan en ambition att 75% av eleverna skall uppfylla målen vilket även det är
en låg siffra om man jämför med liknande skolor. Vidare uppnår 24% av eleverna i åk 3 inte
matematikmålen på nationella proven vilket får ses som lågt, givet skolans
upptagningsområde (Ålstensskolan har 92%).

Sammanfattning:
Hur tar man fram målen och vem beslutar om detta?
Vilka styrkor och brister har man identifierats med anledning av ovan resultat?
Ser man anledning att utveckla undervisningen och pedagogiken med anledning av
resultaten?

ii) Elevernas undervisningstid.
Sverige är ett av de länder som har kortast lärarledd undervisningstid i Europa och den
undervisningstid som finns bör värnas. Att ersätta ordinarie lärare med vikarie är inte en
fullgod lösning även om det nturligtvis är nödvändigt ibland. FFM har mottagit frågor kring
elevernas undervisningstid föranledda av att utvecklingssamtal ofta planeras in på
undervisningstid och att lärare regelbundet förefaller beviljas ledighet (för privata
aktiviteter) under terminerna. Frågan är varför skolledningen väljer att lägga aktiviteter som
utvecklingssamtal på undervisningstid och vilka principer styr beviljandet av ledighet för
lärarna under terminerna?
iii) Den kulturella och estetiska verksamheten på skolan
Många elever på skolan går under fritidstid på aktiviteter som anordnas av Kulturskolan och
Comosklubben; såsom instrument, teater, etc. Både dessa aktörer på skolan har informerat
FFM att det har blivit svårare att använda skolan lokaler efter undervisningstid och att de
inte upplever att skolan stödjer deras verksamhet. Risken finns nu att detta utbud försvinner
och att våra barn måste ta sig till andra skolor för att kunna ta del av denna typ av
verksamhet. Är detta fråga om en förändrad inställning från skolans sida och vad beror den i
så fall på?
FFM har fått signaler på att våra barn inte kommer få utbildade bildlärare i mellanstadiet
utan att denna undervisning kommer att istället ledas av vanliga klasslärare som i allmänhet
inte har estetisk utbildning. Stämmer detta och vad beror i så fall förändringen på?
Skolbiblioteket har varit stängt nu i över ett år. När kommer biblioteket att öppna? Hur
kommer våra barn få möjligheter att utnyttja denna viktiga del av skolan så mycket som
möjligt.
FFM anser att ett brett utbud av kulturella och idrottsliga aktiviteter under fritidstid är av
godo för skolan och deras elever, liksom en god estetisk och kulturell utbildning under
skoltid. Vi hoppas därför att skolan är tillmötesgående mot de föreningar som vill bedriva
denna typ av verksamhet på vår skola samt att man inte gör avkall på kvaliteten på skolans
estetiska undervisning.
iv) Planer för F-3 inför hösten
FFM har fått in en stor mängd av frågor kring den omorganisation som skolledningen
beskrev i ett mailutskick den 14 januari -11. Detta skickades till föräldrar som idag har barn
som går i F-2 klass. Det beslutades att FFM skall sammanställa dessa frågor inför
skolrådsmötet, där skolledningen bjuder in samtliga föräldrar som har barn på skolan,
troligen den 23 februari-11.
Många föräldrar behöver komma till skolrådsmötet.
För att så många som möjligt av föräldrarna skall delta kommer Mark Blake 3c att skapa en
power point presentation inför mötet den 23 februari kl 18.00 matsalen där de samlade
frågor som uppkommer vid dagens möte skall sammanställas.

v) Kontakt med skolledningen
FFM har sedan vårterminen -10 inte att haft direkt kontakt med skolledningen. För att få
detta viktiga samarbete mellan skolledning och föräldra kooperativet att starta igen,
beslutas att fyra personer från klassrepresentantgruppen skall försöka få tillstånd ett möte
med skolledningen. Återkoppling till FFM sker därefter.
Deltagare: Mark Blake 3c, Sophia Brorsson 5b, Thomas Johansson 6b och Karolina Wigström
7c.

3.Trafikgruppen fanns inte representerade idag. Kontakt med gruppen skall ske och återkoppling
från deras viktiga arbete vid nästa möte vore bra. Enligt klassrepresentant kommer nästa steg för
gruppen vara att studierektorer tillsammans med gruppen skall ha möte kommunen för att ta upp
den farliga trafik situation som finns kring skolan. Gruppen kallas till nästa möte. Finns intresse att
delta i gruppen kan man anmäl detta via FFM hemsida.
4. Matgruppen kommer att sätta igång sitt arbete inför nya skolmatsalens öppnande. För närvarande
finns 3 st anmälda. Finns intresse att delta i gruppen kan man anmäl detta via FFM hemsida.

5. Inkomna email.
Dessa har redovisats och diskuterats under punkt 2.
6. Ekonomisk status.
FFM har i tillgångar mellan 34.000:- och 35.000:- . Ordförande meddelade att det finns resurser för
olika intressant och viktiga aktiviteter.
7.Övriga frågor
8. Nästa styrelsemöte tillsammans med alla representanter blir den 8 mars 2011

