Protokoll Föräldraföreningen i Mälarhöjdens skola, FFM
Möte på Restaurang Martin /Mälarhöjden
Datum 2017-11-07, 1830-2000
Närvarande: Anna Westberg Ordf, Camilla Jakobsson, Tor Eriksson, Martin Wikfalk och Eva
Stenhagen (mötessekreterare)
1. Mötet öppnas av Anna
2. Genomgång och uppföljning av föregående protokoll och tillhörande aktiviteter
Föräldrarepresentanter- listan inte fullständig. Anna och Camilla stämmer av vilka namns om
saknas och kontaktar tidigare klassrepresentanter i klasser där nu rep saknas.
Förslag skicka enkelt mail och påpeka att registrera FFM meddelande för att undvika att
meddelanden fastnar i spamfiltret. Anna o Camilla kollar hur detta kan formuleras.
Föräldravandring under julmiddag för 8-or och 9-or. Martin bekräftar 20/12. Pauline K i 8b är
ansvarig. Vi föreslår dubbla lag för den kvällen.
Detta upplägg är en ”FFM nyhet” – vi kan informera föräldrarna på Facebook och vår hemsida.
på temat ”FFM Branding”.
Informationen skickas också till 8orna och 9orna föräldrar och materialet går också till Helena för
publicering i våra kanaler.
Föreläsningsserien:
Droginformation – då skolan under hösten bjudit in till temakväll om dråger, väljer FFM att ligga
lågt på temat.
Kost och Motion-Camilla har kontakt (Jenny Svedenkrans)
GenPep- Martin kollar. Verksamheten har inte ännu kommit igång, Martin följer upp under våren.
Anna kollar med expeditionen om bokning av aula/matsal för föreläsningarna. Vi har en manual
för hur göra detta. Anna lägger densamma på Dropbox.
3. Anna refererar från mötet med rektor.
Teman från mötet:
Skolans trygghetsplan- FFM är gärna med och sprider informationen
Samarbetet med skolledningen och rektor vill vi fortsätta stöda och FFM har fått positiv
återkoppling från rektor på förslag om samarbete kring lokalfrågan (se nedan).
4. Lokalfrågan: Rektor kallad till möte den 7 december i frågan. Tor medverkar från FFM.
Nuvarande förslag innebär att det finns risk att omlokalisering av klasser behöver ske då bygget
riskerar förlängas till hösten. Tor skickar mail till registratorn för att få ett tillgång till beslutet om
till-/ombyggnation (färdigställt 2022).
Tor hämtar information från lokala kontakter för att se alternativa lösningar till att riva
Mälarstugan.

5. Nattvandringen : liten respons från via Tryggve Appen. Vi tror dock att det finns ganska god
uppslutning kring nattvandringen. Ställ information om Tryggve i kiosken där vi uppmanar
föräldrar att berätta om något händer under vandringen. Martin gör detta.
6. Ingen rapport från matrådet.

7. Camilla kollar med feelsecure.se om vi kan göra säkerhet till ett tema i vårens
föreläsningsseminarium. Här beslutar vi att även dubbelkolla med rektor. Planering för nästa
föreläsning är januari.
8. Martin påminner rektor om Mindfulnessappen och erbjuder kostnadsfria Mindfulness sessioner.
FFM stöder aktiviteten som vi tror är viktig för både lärare och elever och som dessutom stöder
det psykosociala arbetet på skolan.
Nästa möte 7 december , kl 1830-19.30 Hägerstensvägen 272.
Väl mött

Kontaktuppgifter till nya styrelsen:
anna.westberg@hotmail.com
0761 358538
camillajakobsson73@telia.com
070 2913022
toreriksson0@gmail.com
0730 787961
martinwikfalk@me.com
070 0091816
engstrom.helena@gmail.com
070 24 25 115
eva.stenhagen2@gmail.com
0733 441786

