FFM/skolledningen möte 2011-09-13
Minnesanteckningar
Närvarande: Michael Källbäcker, Ann-Marie Julin, Anette Flodmark, Cecilia Wallman, Mark
Blake, Lotta Bolin, Magnus Bolander, Åsa Ahlroth
- Dagordning godkändes
-

Sekreterare: Åsa Ahlroth

-

Justeras: FFM

-

Kvalitetsarbete: Kvalitetsrapporten är snart klar och då läggs den ut på hemsidan.
Där analyserar skolan elevernas resultat och mycket annat. Under oktober arbetar vi
fram läsårets Arbetsplan och den lägger skolan också ut på hemsidan. Årshjulet som
skolan arbetar efter kommer också att läggas ut på hemsidan.

-

Stockholm Stads skolinspektionsrapport: Den är klar och vi kommer att arbeta med
den internt på skolan med personalen sedan kommer den också att publiceras.

-

LGR 11/Nya Läroplanen: En folder delades ut om vilken information som går ut till
föräldrar. Vi på skolan arbetar med implementeringen av LGR 11.

-

Stora Skolrådet/Lilla Råden: Hur ska det se ut? Vilka ska delta och vilka frågor ska
lyftas? Förslag från F-3 att lägga Lilla Rådet kl. 8.00 fredag morgon istället för
kl.16.00 på em. Detta tas med i planeringen för VT 2012, dock ligger datum och tid
för HT 2011 fast. Viktigt att Lilla Råden blir en liten och fokuserad grupp med högt i
tak och konstruktiva diskussioner. Förslaget är att enbart en föräldrarepresentant från
varje årskurs deltar i Lilla Rådet samt en från FFM styrelse, en skolledare,
pedagoger/fritidspersonal och en representant från elevrådet (i de äldre åren). FFM
skickar ut information till Föräldrarepresentanterna om nomineringar från respektive
årskurs. Skolan tar fram en dagordning och skickar detta till FFM som kompletterar.
FFM skickar ut en inbjudan till föräldrar. Frågor samlas in innan så att mötet är väl
förberett.

-

Föreläsningen den 29/9 kommer att hållas i matsalen. 8or och 9or prioriteras för
sittplatser men vi försöker få plats med alla.

Skolstart och nuläge: FFM har fått in synpunkter på att alla klassrum inte var helt
färdiga vid skolstart, att vissa scheman inte var klara och att det är olyckligt att
föräldramöten krockar. Skolan var tvungen att göra vissa omförflyttningar i skolan
pga. ökat elevunderlag och därmed en hel del ombyggnationer och anledningen till att
det tar tid är flera: upphandlingstider, leveranstider mm. Målet är alltid att det ska vara
klart när skolan startar. Ett förslag framfördes av FFM om ökad kommunikation till
föräldrarna under större förändringar med status och tidsplaner. När det gäller
scheman, så är det stora schemat klart i maj-juni men när det gäller år 1-5 så lägger de
sitt schema i början på terminen för att kunna samverka mellan klasserna och då kan
det dröja några dagar in på terminen innan det är helt klart. Föräldramöten kommer
tyvärr att krocka ibland eftersom vi är begränsade till tisdagar och torsdagar med
möten i matsal och aula och det blir svårt logistiskt att få ihop det helt med alla
pedagoger som är inblandade. Gällande skolledningens medverkan vid föräldramöten
så kommer detta att ske om behovet finns, men i normalfallet är föräldramötets syfte
att pedagog och föräldrar träffas för ett samtal.

-

Lärarlegitimation: Skolverket är överösta med ansökningar. Skolan kommer att
inventera alla sina lärare och planera kompetensutvecklingen efter detta. Man kan
uppdatera sig på skolverkets hemsida. Skolan måste ha lärare med behörighet i det
ämne de ska undervisa i och i vissa årskurser sätta betyg i. Det kan innebära att vissa
lärare inte kan undervisa i ämnen som de kanske undervisat i under längre tid men
som de egentligen inte har behörighet för. Förslag från FFM att kommunicera status i
ämnet till föräldrar samt att löpande under året berätta om skolan utmaningar och
planerade lösningar.

-

Idrottshallarna: Skolan är i stort behov av en ny idrottshall. Skolan och FFM arbetar
på olika plan med frågan.

-

Trafiken: Skolan har hjälpt till med information från FFM och ”kartövningar” med
föräldrar i F-klasserna angående Gåbussar. Skolan har påmint SISAB om flytt av
bommen vid Mickelsgården. De hade lovat att iordningställa detta när tjälen gick ur
marken i våras. Vidare uppföljning av skolan. Ett projektarbete i år 4 och år 5 med att
kartlägga trafiken runt skolan skulle kunna vara möjligt, enligt en tidigare diskussion
med FFM´s trafikgrupp. Skolledningen frågar lärarna.

-

Skolpoliser: Skolan fortsätter att arbeta med skolpoliser.

-

Marknadsföring: Skolan tycker det är viktigt att skapa goodwill och få eleverna att
känna sig stolta över sin skola och allt positivt som händer. Stockholm Stad har en
vision om att skapa en skola i världsklass och har ställt ut ett direktiv om att
uppmuntra skolorna att marknadsföra sin skola. Skolan arbetar i den andan med att
skapa en vi-känsla där eleverna ska känna att Mälarhöjdens skola är världens bästa
skola för dem. Därför har skolan en mindre budget för aktiviteter för att stärka detta,
t.ex. artikeln i tidningen där vi bl. a informerade om vår nya fina restaurang och
elevernas fina resultat.

-

Eftis: Fungerar mycket bra nu efter nystarten! Vi vidarebefordrar berömmet till
Fredrik och Fredrik på Eftis.

-

Klockor: Vid byggnationen av skolrestaurangen skadades kablar varvid skolklockorna
stannade. Detta håller på att åtgärdas.

-

Bibliotek: Frågan bordlades tills nästa möte pga tidsbrist
Övriga frågor: Förslag att skapa en stående agenda för dessa möten mellan FFM och
skolledningen. FFM tar fram förslag. En viktig punkt att ha med är ’Vad händer de
närmsta 3 månaderna’, för att få en bild av skolans planer och utröna behov av
kommunikation och eventuellt input från FFM i aktuella frågor.
Nästa möte: Onsdag 26 oktober 16.30 – 17.30

-

