Verksamhetsberättelse för året 2010-2011

Styrelsens ordförande framlägger härmed detta räkenskapsårs verksamhetsberättelse för den ideella
föreningen Föräldraföreningen vid Mälarhöjdens skola, nedan förkortat FFM.
1§ Styrelsen i föreningen har under året bestått av:
Per Hagman
Karna Karlsson
Hanna Ölander-Gür
Jonas Vlachos
Mattias Sahlberg
Peter Hedlund

(ordförande)
(sekreterare)
(kassör)
(ledamot, webb)
(ledamot)
(ledamot)

2§ Sedan konstituerande styrelsemöte våren 2010, har styrelsen hållit ca. ett ordinarie styrelsemöte
varannan månad under skolåret fram till mars 2011. Flera av dessa har varit öppna för alla föräldrar.
3§ Under ordinarie möten har gängse punkter på dagordning omfattat ungefärligen samma reguljära
frågor som under tidigare verksamhetsår, dvs. organisationen av föräldravandringar, kommunikation
med skolledningen, förslag på vissa föreläsningar och anföranden, medverkan på föräldramöten och
några möten med skolpersonalen utanför ledningen, trafik och säkerhetsfrågor, matfrågor, träffar
med elevråd, bokpremier till avgående nionde-klassare, premier till skoltrafikvakter m.m.
4§ Styrelsen i FFM avser fortsätta medverka dessa traditionella bidrag och bekosta bokpremier för
berömvärda akademiska och icke-akademiska insatser som ges till några 9:or (som väljs av lärarna),
och köp av åkband till alla skoltrafikvakter som jobbat oförtrutet sol som regn vid övergångsställena.
5§ Styrelsen har vinnlagt sig om att upprätthålla full öppenhet, och har kontinuerligen skickat ut
email för vidarebefordran av klassrepresentanterna i F-9 avs. öppna styrelsemöten, protokoll osv.,
samt har en fullmatad och väl uppdaterad hemsida som informationskanal för att snabbt se till att
distribuera ny information. Hemsidan har migrerats till ett nytt webbhotell, så att löpande underhåll
lätt kan skötas av nya styrelseledamöter som inkommer, utan krav på ingående webb-kunskaper.
6§ Vad avser föreningens ekonomi, har kassören ställt ett underlag till förfogande för föreningens
revisor vilket liksom denna verksamhetsberättelse även framläggs på föreningens årsmöte 20/4 2011.
Rent allmänt kan dock sägas att föreningens ekonomi är god, och att vi haft en kassa om ca. 35 tkr
före de bidrag som lämnas inför skolårets slut, ovan nämnda premier osv. Sedan tidigare har det
funnits ett principbeslut, att föreningen inte bör ta in för stora medlemsavgifter i jämförelse med de
vanliga kostnader som verksamheten drar – vilket även föranlett en modell med en engångsavgift per
familj ist.f. återkommande årsavgifter. Drygt hundra barn börjar varje år, men frågan är om framgent
en liknande avgiftsmodell kommer vara tillfyllest för att behålla en lagom stor föreningskassa.
7§ Föregående styrelse 2009-2010 kunde bygga upp ett förtroendefullt samarbete, och eftersom vi
då var många ledamöter, kunde vi delegera ut olika frågor till ledamöter med särskilt intresse för
respektive område. Denna arbetsform fungerade bra, och bör kunna bilda modell även för framtida
styrelsers arbete.
8§ På analogt sätt startades även arbetsutskott till styrelsen, med respektive ledamot involverad och
som initiativtagare. Härvidlag kom ett trafikutskott och en matgrupp med andra driftiga föräldrars
medverkan att påbörja sin verksamhet. Trafikutskottet övergick under året till en mer självständig
grupp föräldrar, med vilka styrelsen i FFM haft flera kontakter och gott informationsutbyte.
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9§ Styrelsen har tidigare vid olika sammankomster på skolan mött Hägerstens fältassistenter, som vi
haft en bra relation till. Under detta år har vi främst setts under föräldravandringarna. Fältarna visar
genuint intresse för att upprätthålla en dialog, och hör av sig om något verkar gå snett. Exv. om något
särskilt ”ofog” är på gång, eller det verkat som föräldravandrarna uteblivit någon fre-/lördag kväll.
10§ Under höstterminen hade FFM och Elevrådet några möten, främst för att vara förberedda ifall
det skulle visa sig att Elevrådet – som föregående år – skulle hamna i någon form av konflikt med
skolledningen. I så fall skulle FFM kunna stödja Elevrådet i dess besvär var tanken.
11§ Lyckligtvis nog har inte några sådana problem uppstått, och det enda egentliga samarbetet vi
haft hittills mellan Elevråd och FFM var då Elevrådet skulle anordna en skoldans på höstterminen.
Föräldraföreningen fick i sista stund veta om denna höstfest, och kunde på kort varsel ordna fram
extra föräldravandrare och även ha viss bevakning i anslutning till festen och insläppet. Skolan hade
helt missat att ordna vakter och kommunicera med både föräldrar och elever, varför det spårade ur
till en del, med alkohol etc. FFM hörde av sig i förväg till både fältassistenter och lokalpolis, och det
blev i alla fall inget bråk exv. med andra förortselever som befarats (inbjudan låg ute på Facebook).
Till nästa elevråds-party till våren/försommaren har vi påbörjat en dialog tidigare, så att FFM får
bättre chans att medverka till att hålla i en del av det ansvar som åvilar föräldrar snarare än eleverna.
12§ Styrelsen i FFM kritiserade öppet och aktivt skolledningen under föregående år 2009-10 bl a för
dess ”egenmäktighet” och dåliga ”remissande” av beslutsunderlag, vilket ofta resulterat i att elever,
föräldrar och styrelse ställts inför fullbordade faktum – även kring sådana icke-kontroversiella frågor
FFM och tidigare skolledningar framgångsrikt samarbetat. Kritiken ledde till totalstopp i dialogen.
13§ Styrelsen övervägde naturligtvis faran att s.a.s. göra sig ”non-grata” hos rektorn i och med att
FFM tog ställning ifrågan om den då föreslagna omorganisationen av åk F-3. FFM vann en viss
framgång i och med att beslutet om omorganisationen ej kunde fattas i mitten av mars 2010 och
inhiberade dessa planer. Därefter gick det då inte att ha en dialog i andra frågor heller, men detta såg
vi som något nödvändigt ont, mot bakgrund av alla de händelser som plötsligt framkom förra vintern.
(en rad långa dokument som detaljerat beskriver all kritik och det tunga arbetet finns på www.ffm.se)
14§ Under vår- och hösttermin 2010 (även fram till nu i april 2011), har därför beklagligtvis inga
direkta möten och heller ej något informationsutbyte alls skett mellan FFM och skolledningen. Detta
såg styrelsen vara så pass allvarligt, eftersom det finns en rad andra områden – mer okontroversiella
ämnen likaså – om vilka skolan och föräldraföreningen behöver ha en seriös och regelbunden dialog.
Det är själva tanken bakom mottot ”Hem & Skola”, vilket skolledningen själv signalerar vikten av.
15§ Under 2010-11 lanserade skolledningen att kommunikation mellan hem & skola istället skulle
föras i ett nytt forum kallat Skolråd, som s.a.s. skulle ersätta den naturliga kontaktytan mellan FFM
och skolan – men som mer tagit sig skepnaden av ett allmänt informationsmöte enligt gängse former.
Flera oberoende röster har även under de två Skolråd som hållits, ifrågasatt detta åsidosättande av
vald styrelse i FFM som alla föräldrars representant gentemot skolledningen. Rektorn har dock fått
tillstå att de bägge informationskanalerna fyller olika syften, och ska fortsättningsvis ske parallellt.
16§ Från FFM’s sida engagerade vi slutligen några ”medlare”, i form av föräldrar som inte deltagit i
några tidigare uttalanden med kritik av rektorn, och givit dessa fullmakt att försöka med en ”trevare”
för att utröna hur skolledningen kan fås att upprätta en dialog med FFM efter 15 månaders tystnad.
Denna ”dialoggrupp” har träffat rektorn 2-3 ggr och uppnått en kompromiss, där vi åter ska påbörja
kontakterna via mindre råd (som samlar studierektorer och annan personal) på tre ”råd” i lågstadie,
mellan- och högstadie separat till en början. Senare ska 1 gång per termin ett slutet möte mellan FFM
och skolledning hållas – ”bättre att försöka få till stånd något litet, än att ingen dialog alls fortsätter”.
17§ Oberoende från denna ”dipp” i förhållandet med skolledningen, och dess påverkan på arbetet,
fyller FFM en viktig funktion. Styrelsen har f.n. övervintrat, men understryker att med nya ledamöter
kan det praktiska arbetet nu tas vidare med nya krafter för att ta itu med FFM’s alla viktiga spörsmål.
– – // – –

