Möte FFM/skolledningen 2012-11-20
Närvarande: Anne-Marie Julin (AJ), Magnus Bolander(MB), Anette Flodmark(AF),
Margareta Östmalm(MÖ), Åsa Ahlroth(ÅA), Mark Blake(MBl), Michael Källbäcker(MK),
Åsa Sjöberg(ÅS), Elisabet Näslund(EN), Karin Piscator(KP)
Skolavslutningen: Önskemål från eleverna om någon form av höstfest. Togs bort efter 2010
då festen urartade. För år 7-9 flyttar skolan julavslutningen från dagtid tills kvällstid och gör
en fest av det med obligatorisk närvaro fram till en viss tid samt uppträdande av elever.
Därefter behöver vi vara många vuxna inne i lokalen och utanför för att det ska bli bra. Vi
måste kunna garantera en bra upplevelse för alla elever utan alkohol. Julmiddagen blir på
kvällen den 20/12, ca 17.30/18.00 – 22.00. Hur resten av dagen kommer att se ut är inte helt
klart, t.ex. när betygen ska delas ut, lunchen på torsdagen. Skolan behöver hjälp av FFM
genom fysisk närvaro under festen. Skolan pratar med närpolisen och fältarna för att få hjälp
därifrån också, t.ex. om utomstående kommer dit. Någon form av entréekontroll behövs,
dörrvakt? Elevråder initiativtagare och får ansvaret att planera vidare.
Stockholmsenkäten: vi ser en positiv trend på skolan i denna enkät. På skolan arbetar vi på
många olika håll förebyggande, t.ex. ÖPP (en metod för att förhindra att barn börjar dricka
alkohol). Skolans enkät finns inte att tillgå, skolan lägger ut den på hemsidan.
Skolfotoleverantör: MK har blivit kontaktad av en annan leverantör av skolfoto. FFM har
skickat ut en förfrågan om vad föräldrarna tycker om nuvarande skolfoto. Skolan har
ettårsavtal med nuvarande leverantör och skolan tycker att de är seriösa och har ett miljötänk.
Skolan har även jämfört med andra leverantörer. Svenskt skolfoto har ett helhetstänk som är
viktigt för oss. Enligt brukarna finns det både positiv och negativ kritik mot Svenskt skolfoto.
MK har fått in 20 svar som skolan kan få del av. Nordiskt skolfoto är en bra leverantör som
skolan kan kolla upp. MBl undrar om det är möjligt att lägga fotograferingen på en annan tid
än skoltid, tar bort mycket undervisningstid. Skolan tror att det blir svårt, och vi behöver ha
skolfoton på våra elever på många olika sätt, bl.a. i vårt elevvårdsarbete.
Datasäkerhet riktad mot eleverna: Hur kan skolan hjälp eleverna handskas med
internetvärlden? Varje ämne ska lära eleverna källkritik, framförallt svenskan. Biblioteket har
också en uppgift här. Några lärare bloggar och går då igenom vad som gäller och var
informationen hamnar och hur länge den ligger där. Andra saker vi pratar om i skolan är
äganderätten på det material som ligger på nätet och vad man får använda. Internetmobbning
förekommer naturligtvis och där måste skolan och föräldrar hjälpas åt. Vi på skolan utreder
det vi upptäcker och får reda på. Under skolans val pratar vi på skolan mycket etik och
förhållningssätt och berör även detta ämne. FFM har på gång att boka en föreläsare (Sofie
Berne) i januari i detta ämne. AJ har lyssnat på Elsa Dunkel och kan rekommendera henne.
Tipsa föräldrar om ”Surfa lugnt” och ”Sökis” som är bra hemsidor.
Läxhjälp: FFM undrar om det finns möjlighet att få till läxhjälp i form av äldre elever eller
vuxna på skolan. Skolan har olika former av extratid eller bonustid, det ser olika ut inom olika
år. MB har varit i kontakt med elevrådet om de kan vara intresserade av att hjälpa till men
intresset var lite ljumt. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och ansvarar för att alla elever
ska nå målen. Läxa ska vara förstärkning, föräldrar ska inte undervisa sina barn. MB
kommenterar att Sverige har ganska lite undervisningstid och det läggs mer ansvar på
föräldrarna relativt än i andra länder pga. detta.

Kvalitetsrapporten: Trenden är Stockholm att det har blivit svårare att arbeta utan att bli
störd och så ser det även ut på vår skola. Vi pratar mycket på skolan om ledarskapet i
klassrummet och att det är viktigt med arbetsro. Kan det ha med lokalerna att göra? Skolan är
väldigt trång.
Lokalfrågan: FFM kommer att skicka in en skrivelse till politikerna om skolans stora behov
av ny idrottshall och bättre lokaler.
Bokbytardagar: Skolan och FFM kan anordna en bokbytardag tillsammans. Kanske mellan
sportlovet och påsk 2013? Öka läslusten på ett bra sätt. Vi försöker anorna detta någon gång
under vt13.
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