Protokoll FFM och Skolledningen MÖTE
tisdag 21 februari 2012, 08:15‐09:00, Mälarhöjdensskola konferensrum
Medverkande:
Skolledningen: Ann‐Marie Julin, Åsa Ahlroth, Anette Flodmark, Magnus Bolander, Margareta Östmalm
FFM: Cecilia Wallman (CW), Michael Källbäcker (MK), Jonas Vlachos (JV), Elisabet Näslund (EN)
Elevrådet: Signe Fridström (Ordförande) och Norea Björkman (vise ordförande)
Delges: Ovanstående, Mark Blake (MB), Maria Frisinger (MF), Karna Karlsson (KK), Lotta Bolin (LB) samt FFM
web
§1 Öppnande och godkännande av föreslagen dagordning
§2 Val av sekreterare – till sekreterare valdes Michael Källbäcker, Magnus Bolander justerar
§3 Föregående mötesprotokoll (från 29 november) – publicerat på FFM hemsida
§4 Föräldrafällan – Upplevdes som bra med bra upplägg och positiva kommentarer från medverkande
föräldrar, dock många redan ”frälsta” som var där. Kanske något som kan göras regelbundet för ’nya’
föräldrar och då kanske även inkludera Åk6. Något för båda parter att ta med i framtiden. Skolan jobbar
förebyggande med t.ex ÖPP (Örebro Prevention Program) och FFM ska kontakta närpolisen för vidare
samarbete t.ex. inför Valborg.
§5 Generella arbetet med att behålla och öka elevernas kunskapsnivå
• Arbetet bygger på Arbetsplanen för 2012 och LGR 11 som implementeras och det har gått relativt
snabbt även om det tar mycket kraft på lärarna, men generellt går det bra, bl.a. med nytt sätt att
upprätta LPP (Lokal Pedagogisk Planering) och bedömningar (se bild nedan över generella
processen*). Planeringsdag 5 mars med mål att alla lärare ska ha klar bild av vad LGR 11 innebär för
att vara helt redo inför HT 2012.
• Skolledningen upplever att lärandet och undervisningen framskrider bra.
• De individuella elevsamtalen, som flyttats till vårterminen, pågår i varje klass och även de Nationella
proven är igång. Skolledningen och lärarna arbetar aktivt med att påtala för eleverna om vikten
med närvaro vid proven.
• Utbildningsförvaltningen gör en utvärdering kring hur trygghet och arbetsro mäts och följs upp.
Generellt sett upplevs resultaten inom hela Stockholm som något missvisande, där av översyn av
processen.
• Skolan gör en egen enkät kring arbetsro som troligen går ut under VT2012
• Statlig Skolinspektion i hela Sthlm 2013 ‐ förbereds nu i Sthlm
§6 Boston—Harvardbesök i maj på Mälarhöjdens skola ‐ arbete och utbildning med instructional rounds
Detta innebär bland annat utbildning av lärare, klassrumsstudie och observationer. Skolledningen ser
positivt till detta utbyte och lärande samt förväntat resultat är konkreta tips och rekommendationer för
utveckling av undervisningen.
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§7 Inför Lilla Råden – vad behöver göras
Skolan skapar dagordning, förslag skickas senast v10 till FFM. FFM ber om ’input’ från
Föräldrarepresentanter. Agendan fastslås senast två veckor innan möten.
Datum för Lilla Råden är samma som tidigare bestämts men klassfördelningen är ändrad pga utbildningar av
biträdande rektorer.
Tisdag 27/3 – Åk 7‐9
Onsdag 28/3 – Åk 4‐6
Torsdag 29/3 – Åk F‐3
Tiden för Lilla Råden är 17.00 – 18.30
(A) FFM förmedlar ändrade datum omgående.
§8 Nyheter ang skolans hemsida – skolwebben – Bordlades pga förkortat möte
§9 Trivselenkäten – svarsfrekvens och när förväntas resultatet ‐ Bordlades pga förkortat möte
§10 Div byggnadsprojekt i SISABs regi – köket stängs 8 veckor i sommar & Ventilationsarbetet i
huvudbyggnaden ‐ Bordlades pga förkortat möte
§11 Flygande inspektion i köket fick MVG ‐ Bordlades pga förkortat möte
§12 Status i lokalfrågan, tidningsartikeln–idrottshall‐elever och eventuella gemensamma nästa steg.
Diskussion om tidningsartikeln i Södra Sidan. Bra att skapa opinion. Beröm till Elevrådets inlägg i artikeln
(A) FFM skriver ytterligare skrivelse i frågan och ta input från Elevrådet
§13 Ang ledigheter för elever‐ skolans skyldighet gällande skolpliktsbevakning ‐ Bordlades pga förkortat
möte
§14 Privata aktiviteter på fritidstid – FFM skulle hjälpa till med info till föräldrar‐ hur har det gått ‐ Bordlades
pga förkortat möte
§15 Punkter från Elevrådet
• Förslag för schemabrytande dag för Kultur, dock inga konkreta planer men skolledningen är positiv.
Elevrådet jobbar vidare
• Planering för Skolbalen (7 juni). FFM involveras i Föräldravandringen men planeringsgruppen
återkommer till FFM om exakta behovet
• Elevcaféet – kaffemaskinen ska vara installerad och klar v10. Förslag att ha någon typ av ’Grand
Opening’ men kan vara svårt av utrymmesskäl. Elevrådet och Magnus B jobbar vidare.
§16 Övriga bordlagda frågor från tidigare protokoll ‐ Inga
§17 Övriga frågor
• Trafiken – förfrågan från Trafikgruppen inom FFM om ett möte med skolledningen. Förslag att ta
med dem vid Lilla Rådet för F‐3 den 29/3.
(A) Anette F svarar Björn Irle från Trafikgruppen.
§18 Nästa möte och Avslutande
Nästa möte 24 april 17.30 ‐ skolledningen ansvarar för och skriver agenda
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* Generell process för utvecklingsplaner för eleverna

Utdrag ur ‘2011 Genomförande process’ – sept 2010 från Utbildningsförvaltningen Stockholm Stad
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