
 
 
 
 

Protokoll Föräldraföreningen i Mälarhöjdens skola, 
 

FFM-Möte Datum 2019-08-20 kl. 18.30 
 

Närvarande:  Robert Enestedt Ordf, Hanna Riberdahl, Tor Eriksson och Martin 
Wikfalk    

 
  

Sekreterare och protokoll 
Beslut togs om att ha ett rullande schema för sekreterare. Protokoll skrivs direkt efter 
varje möte och läggs upp på hemsidan och Facebook. 

  
 
Föräldravandringar 
Föräldravandringarna startar nu v34. Robert uppdaterar schemat och lägger ut det på 
hemsidan, Facebook och i appen Safeland. Diverse texter måste uppdateras, Hanna 
kollar dom och meddelar Robert som uppdaterar.  

   
 
Deltagande vid föräldramöten 
Robert uppdaterar informationsbladet och sänder ut. Vi skriver ut dem och tar med 
till mötena. Viktigt att informera om är vandringarna, mötet med 
föräldrarepresentanterna den 3/10 och att betala in medlemsavgiften. Även att vi 
rekryterar till styrelse bör framgå. 
 
Vi beslutade att delta på föräldramötena enl. följande schema: 
 
Tis 27/8             Åk 8                     Robert 
Ons 28/8           Åk 4 + 5              Martin 
Tis 3/9               Åk 3                     Robert 
Tis 3/9               Åk 9                     Hanna 
Ons 4/9             Åk 2                     Hanna 
Ons 4/9             Åk 7                     Robert 
Tis 10/9            Åk 1                     Robert 
Tis 10/9            Åk 6                     Tor 

 
 
Möte med skolledningen v 36 
Den 17/9 (förslag på tid) kommer vi ha hösten möte med skolledningen. Micael, 
rektor, vill gå igenom ett antal punkter som vi sedan ska ta upp med 
föräldrarepresentanterna den 3/10. 

  
 
 



 
 
 
 
Möte med föräldrarepresentanter under hösten 
Vi beslutade om att samla alla föräldrarepresentanter den 3/10 för att få en närmare 
dialog med våra medlemmar samt ta upp de frågeställningar som Micael, rektor, 
kommer informera oss om den 17/9. Vår förhoppning är att medlemmarna ska känna 
att dom kan påverka mer och komma närmare skolledningen genom FFM. 

  
 

Uppdatering av Excel med föräldrarepresentanter som kommer in via hemsidan 
Robert uppdaterar listan med föräldrarepresentanterna efter föräldramötena.  
 
Kontakta Camilla och Helena ang. rekrytering till styrelsen 
Robert kontaktar Camilla och Helena och hör efter hur det går med rekryteringen av 
styrelsemedlemmar. 

 
 

Nästa möte är den 24 september hos Robert, Kinmanssonsvägen 77 kl. 18.30 
 
 
Robert Enestedt 


