FFM styrelsemöte
Möte i aulan den 8 mars 2011, kl.18:00
Deltagare: Per Hagman ordf. Jonas Vlachos, Karna Karlsson sekr, Anna Caballero trafikgruppen, Mark
Blake och Thomas Johansson. Mötet var öppet för alla och 16 st klassrepresentanter deltog.
Mötets dagordning: godkändes
Förra mötesprotokollet: redogjordes för och godkändes.
Ekonomi- genomgång: Föreningen har 35.000:-. Ny aktivitet till nyanlända familjer till skolan bör
göras. Kostnaden är endast 250:- för en hel familj från F- klass till årskurs 9.
Förslag på ordinarie + utåtriktade verksamheter för VT: Förslag om att bjuda in olika intressanta
föreläsare som tex Fältassistenter. Förslag om att hjälpa 9:ornas avslutningsbal finansiellt. Styrelsen
skall komma med förslag till nästa möte hur detta skall se ut och att det sker rättvist genom åren.
Förslag om att FFM skall bistå med hjälp att de hotade språkresorna för klass 9 skall bli av. Förslag att
berörda föräldrar i klass 8 inkommer med förslag om hur ett sådant arbetssätt och samarbete skall
kunna se ut.
Inkomna frågor: inga att redovisa
Nästa styrelsemöte: 18 april
Årsmöte: 26 april. Per Hagman kontaktar valberedningen och årsberättelse skall skrivas inför mötet
Avrapportering
Föräldravandring: har varit lite ojämnt i föräldradeltagande. Vissa helger har fungerat bra vissa inte.
Det rapporteras att det har varit lugna helger denna termin så här långt. Kan väntas bli mer stökigt
fram mot vårkanten. Viktigt att föräldrarepresentanter påminner föräldrarna i klasserna.
Kontakt med elevrådet: fungerar väl. Skall regelbundet inbjudas och ev få bidrag vid olika aktiviteter.
Matgruppen har haft ett möte och rapport från detta kommer vid nästa möte. Representant från
klass 4c meddelar att vissa barn har svårt med de figurer som står som symbol för matens innehåll.
Barnen tappar matlusten och vill enbart äta grönsaker. Frågan kommer att få tas upp av matgruppen.
Trafikgruppen: Den bom som står vid Mickelsstugan kommer att flyttas närmare S:t Mickelsgatan.
Detta för att hindra att bilar backar in vilket medför en trafikfara. Förslag att även sätta upp ett
övergångsställe där för att få en säkrare övergång för barnen. Förslag om att ta kontakt med
Slättgårdsdagiset och Villaföreningen för att få en större genomslagskraft vid möte i kommunen.
Trafikgruppen har till förslag att skapa tillfälliga parkeringsplatser på Lugntorpsvägen för att få ner
mängden farligt parkerade bilar.

Mötets särskilda huvudpunkter
Skolrådet: Genomgång av de olika frågorna. Sammanfattat var att mötet var enhälligt att skolrådet
inte är lämpligt för drivande av aktuella frågor och att skolrådet är mer av envägs kommunikation
från skolledning till föräldrar.
Dialog gruppen: Mark Blake och Thomas Johansson har träffat skolledning vid 2 tillfällen. De
redogjorde för ett förslag från skolledningen hur kommunikationen förslagsvis skall vara mellan FFM
och skolledningen. Frågan debatterades. Styrelsen kommer att titta på det inkomna förslaget och de
synpunkter som uppkom på mötet och återkomma med svar till skolledningen.

Nästa styrelsemöte: 18 april
Årsmöte: 26 april

