
 
PROTOKOLL (Möte med Rektor, Micael Pettersson och klassrepresentanter 20/10-20) 

Introduktion av FFM, Robert H  

• Vision, Länk till Vision o syfte 

• Vikten av Föräldrarepresentanter och nattvandringar 

• Ny hemsida igång med möjlighet att registrera sig 

• Tips för att skapa klasslistor 

Skolans resultat, rektor Micael Pettersson presenterar  

• Bästa skolresultatet någonsin 2019/20. Det bästa meritvärdet genom tiderna. Mälarhöjden 
gick från 9:e till 4:e plats. 

• Brukarenkätsresultaten; I allmänhet är resultaten över stadens snitt. Förståelse av 

kunskapskraven är låga bland elever. Arbete är startat för att åtgärda detta. 

• Ekonomi; En god ekonomi möjliggör 2 extra medarbetare på deltid och mer läromedel. 

Mälarhöjdens skola står relativt väl rustad för förväntade effektiviseringar nästa år. 

• Lokaler; Rektor har jobbat mycket med lokalfrågor. Vattenskada, stambyte, byte av 

ventilation, plastmattor, etc 

• Inget behov av ny eller bättre idrottshall säger kommunens utredare. 

Nattvandring, Robert E från FFM informerar 

Vi är medlemmar i nattvandring.nu och använder Safeland-appen. Det handlar om att synas och 

finnas där för ungdomar i området. Bara att synas påverkar positivt. Möjligen finns det även andra 

grupper än föräldrar från skolan som kan vandra. Föräldravandringarna i Mälarhöjden har erkänt gott 

rykte och funkar överlag bra.  

Fråga om skolplanen kan vara upplyst till senare, 

FFM följer upp med Stadsdelen, Claes Cederlind om belysning kan fungera längre på kvällarna. 

Corona – Rektor informerar 

Lyckligtvis har inte barn och ungdomar drabbats. Viktigt att personal ska kunna skyddas. Det finns 

inget tal om att stänga någon skola eller liknande. Man kan återvända även med lätta symtom efter 7 

dagar. 

Visionsarbetet – Rektor informerar 

”Vi tryggar framtiden med glädjen i kunskap och gemenskap”. Skolan informerar om visionsarbetet 

på Skolplattformen med presentation och film.  

Just nu, en vädjan från rektor:  

Ungdomar går till Coop, stökar, snattar och de beter sig inte bra. Tala med barnen om detta. 

Grupp för 9:ans avslutningsfest bildades:  

FFM skickar ut grundinfo till gruppen. Förra året tog de rygg på planeringen som gjordes förrförra 

året och det blev lyckat. 

  

https://www.ffm.se/


 
Minnesanteckningar, FFM möte med rektor Micael Pettersson kl. 18.00 20 okt -20. 

Introduktion av Robert Hedström presenterade FFM  

FFM vill vara en kanal med info så att mentorerna inte behöver ta all kommunikation, samt en länk 

från er representanter och alla föräldrar till skolledningen. Länk till Vision o syfte 

• Föräldraföreningen tar gärna emot förslag på föreläsningar, hör av er.  

• Föräldrarepresentanter. Två stycken per klass. Fr.o.m åk 7 är det föräldrarepresentanten som 

håller samman nattvandringarna. 

• Ny hemsida i år. Enkelt att registrera sig och bli medlem via hemsidan eller via swish. Pusha 

gärna andra föräldrar eftersom det har varit extra svårt i år iom pandemin. 

• Registrerade föräldrar får information direkt från FFM, samtidigt som klassrepresentanterna. 

• Tips vid problem att få ihop klasslistor: Rådet från FFM, som visats sig fungera, är att skriva 

ett mail till mentorn som hen får vidarebefordra till alla föräldrar. Uppmana i mejlet att alla 

skickar sina kontaktuppgifter direkt till den som är föräldrarepresentant. 

Micael Pettersson presenterar skolans resultat 

I år satte vi det bästa skolresultatet någonsin. Fjärde plats av stadens alla skolor. 1 Höglandsskolan, 2 

Adolf Fredrik, 3 Äppelviksskolan, 4 Mälarhöjdens skola 

Minst E i alla ämnen hade 94,2%, vilket är smått otroligt. Vi har även elever med stora behov och 

nyanlända. När det gäller meritvärde åk 6 ligger vi 9:a i staden. 

 

Brukarenkätsresultaten; Alla resultaten är över stadens snitt. 

Arbetsron är högre än snittet i staden, dock arbetas det aktivt för ännu bättre resultat. Stadens och 

Micaels ambition är en höjning. Sedan är mönstren sådana att eleverna blir mer och mer ”kritiska” ju 

äldre det blir. Det syns på nästan alla resultat i brukarenkäten.  

https://www.ffm.se/


 

 

Trygghet: Vi har bra resultat m.a. på trygghet och årskurserna som svarat har t.o.m. överträffat 

förväntningarna. Vår akilleshäl, gäller förståelse av kunskapskraven, speciellt på högstadiet. ”Man vill 

veta hur man får A”, säger eleverna. Vi tittar på frågan nu. Man kan tycka att det verkar enkelt. Om 

eleverna förstår kunskapsmålen, då kan man självreglera sig. Det är det viktigaste och har de största 

effekterna på skolresultatet. Om vi kan nå dit kan vi höja resultaten ännu mer. 

 

Förstår eleven målen: Åk 8 sämst. Varför så dåligt? Betygen blir allt viktigare. Alla skolor har sjunkit, 

men det är ingen tröst. Betygsnivån speglar inte alltid kunskapsnivån. Mälarhöjdsbarnen tycks ha 

mer kunskap. Betygen i 7-9, har rektorn nu kunnat sätta i relation – finns det skillnader? Vi följde 

samma mönster som de skolor som vi jämför oss med, gällande fördelning av betygen A och C. Det är 

också viktigt att förstå att det är lärarna som är experter på sina respektive ämnen. Lärarna är 

suveräna i sin betygssättning och kan förklara sina beslut.  

Fritids ligger högt, bra. 

Nationella prov – vi hann göra nationella prov i åk. 3 och fick in dem innan pandemin med goda 

resultat, men har inga att jämföra oss med. 



 
 

Ekonomi; 691 000 kr plus i sept, men det försvinner 300 000 i kommunals löneförhöjningar. Vi 

planerar aldrig för att lägga pengar på hög. Omsättningen är 108 milj. Vi har låga socioekonomiska 

tillskott. Vi eftersträvar 0-resultat.  2 deltidare och mer läromedel är sånt vi satsar pengar på nu när vi 

har ett överskott. Datorer är svårare, jag vill inte dra på oss löpande kostnader. 

Problematiskt nästa år är en del osäkerhetsfaktorer: Nya likvärdighetsbidraget (regeringen har bl a 

dragit in fritidshemssatsningen) Verksamhetsstöd, Uppskrivning (låg förväntan), Lönerevision 

(effektivisering). Mälarhöjdens skola står relativt väl rustad för de effektiviseringar som är troliga. Vi 

tog in 30 nya elever och räddar därmed upp resultatet. Micael tror att det blir besparingar, som kan 

bli rätt tuffa. Skollagen gäller och vi måste fixa det. 

Lokaler; är en stor fråga som Micael har jobbat mycket med. Vattenskada samt stambyte. 

Högstadiebygganden: bytt alla ventilationsdon. Bytt alla mattor till plastmattor. De tidigare hade fel 

polish och det har blivit som ett pulver som irriterar luftrören. Vi har haft en luftproblematik. 

Städningen har också setts över. Pärlan – alternativ undersöks, men inget händer innan 2028. 

Idrottshall – inget nytt. Inget behov säger kommunens utredare. När Västertorp ska renoveras 

kommer den stora utmaningen. 

Nattvandring, Robert E från FFM informerar 

Vi är medlemmar i nattvandring.nu. Skandia och Eon är sponsorer. Det handlar om att finnas där och 

synas. Att synas påverkar ungdomarna positivt. Om man kommer 6 st går man tre och tre för att 

täcka ett större område. Totalt får man tre pass per klass; tre gånger per familj.  

Man ringer polisen, när man går ut. Det är inte 14114, utan vi har ett direktnummer som finns i 

Safelandappen till utsättningen, de poliser som är ute och åker. Vi har en bra samordning med 

berörda. 

Man pekar inte ut någon på Safelandappen. Vi är inte där för att skvallra utan för att hjälpa. Vi 

representerar inga myndigheter, men vi kan förstås ringa och larma och det behövs. Enligt 

nattvandring.nu ska man aldrig omhänderta och/eller skjutsa hem, man ska snarare prata och hjälpa. 

Vid samtycke hjälper man naturligtvis. Fota inga ungdomar, men försiggår knarkhandel så kan man 

förstås fota ett regnr, t.ex. Vår överenskommelse med nattvandring.nu är att vi talar om att vi har 

varit ute. Det gör vi via Safelandappen. Någon i gruppen skriver att man går ut och när man går hem. 

Det har hänt en hel del grejer, speciellt vid Mälarhöjdens skolplan men även stora ofrivilliga 

”villafester”. 

Eventuellt kan det bli aktuellt att ändra tiderna till 8-22 och 22-24, under den kalla perioden, mitten 

av oktober fram till i april. Man skulle kunna arrangera en frivillig föräldravandring, kanske innan 

skolstart. Möjligen finns det även andra grupper än föräldrar från skolan som kan vandra. FFM  

styrelse kommer ut med mer information framöver. 

Föräldravandringarna funkar överlag bra. Det är en kritisk massa som föräldravandrar. Man har hört 

talas om oss. Ryktet har spridit sig. Vi har kört tävlingar på de som nattvandrar.  

Robert har pratat med Claes Cederlind på stadsdelen om att föräldrar i idrottslag får pengar till 

klubbkassan för att vandra. Han ordnar trygghetsvandringar. Vi adresserar kanske om samma 

föräldrar, men kanske kunde man även täcka juni och augusti samtidigt som man slipper att sälja 

godis och kakor. En god idé tyckte många. 



 
Fråga om skolplanen:  

Kan man tända den längre? Stadsdelen äger den frågan. Claes är säkerhetssamordnare. Vi i FFM kan 

se att det vore bra om det kunde vara lite mer belysning eftersom ungdomar samlas här.  

Nu är det tänt till 21 på vintern, men kanske kunde ha det tänt lite längre? Det skrämmer bort de 

som inte ska vara där. FFM tar frågan. Rektorn tillägger: Skolgårdar och skolor är välbesökta för fest. 

Båsen nere på skolgården bland annat. Man har fått höra att det är en massa folk här, men SISAB 

säger att det inte är folksamlingar. Det är inte bra när det blir tillhåll och det säljs saker. 

Säkerhetsfrågorna är heta, säger rektorn. Vi hade rånvågen för något år sedan och hotsammanhang. 

Då tar skolan till alla medel och drar i så många trådar man kan. Ofta vet någon något. 

Corona – Rektor informerar 

Lyckligtvis har inte barn och ungdomar drabbats. Nu har vi pratat om hur personal ska kunna 

skyddas. Matsalen är den största flaskhalsen. All personal får äta gratis för att de ska kunna vara med 

och hjälpa till att styra upp situationen i matsalen. Några besök utomstående har vi haft, samt några 

föräldramöten i förskoleklass och åk7. Det finns inget tal om att stänga någon skola eller liknande.  

Man kan återvända även med lätta symtom efter 7 dagar. 

Visionsarbetet – Rektor informerar 

Skolan genomför ett arbete för att stärka skolans enighet m.m.  

Vi gick i elevens skor. Det här gjorde alla elever och all personal samt flera som kom till 

föräldramöten, förra året. Viktigast var trygghet och kunskap. Vi ville skapa en gemensam bild av vad 

vi vill åstadkomma. Elevintervjuer genomfördes med åk 3, 6 och 9. 

 

 

 



 
 

 

Arbetslag har valt var sitt arbetsområde som de har fördjupat sig i. Nu följer ett strukturerat 

observationsarbete som ledningen gör. Elevrådet väljer ut varsin punkt. De väljer själva, och 

återkopplar till ledningen. 

Håll utkik på skolplattformen under närmaste veckan som kommer: Där kommer man kunna se om 

eleverna uppnår målen. 

Just nu, på förekommen anledning, en vädjan från rektor:  

Ungdomar går till Coop, och de beter sig inte bra. Det kan vara under eller efter skolan, och när de 

ska gå till Pärlan. Vi kan inte ha rastvakter inne på Coop. Påminn barnen att respektera avstånd, inte 

gå i grupp, inte snatta och inte väga potatis och ta godis. Det blir en kampanj av detta. Om de snattar 

rekommenderar skolan att Coop polisanmäler. 

Övriga frågor: 

Det har noterats under kvällsaktiviteter att det är vedervärdigt i gympasalen, oerhört skitigt under 

bänkar. Det är dag-städning nu och kommer troligen gå över till morgonstädning, säger rektorn. 

Maria Babich är ansvarig och får meddela städfirman. Man har inte haft fullt önskat resultat.  

Egentligen borde idrottsförvaltningen ta sitt ansvar för kvällsaktiviteter eftersom salen används av 

flera grupper. 

Grupp för 9:ans avslutningsfest bildades:  

En grupp bildades under mötet av närvarande åk9 representanter.  FFM skickar ut grundinfo till 

gruppen. Förra året tog de rygg på planeringen som gjordes förrförra året och det blev lyckat. Det ska 

inte bli en alternativ efterfest vid piren. Senaste år drog man även ner på onödig lyxkonsumtion och 

att man skulle komma i galablåsor och limousin. (Vissa föräldrar blev väldigt upprörda över att man 

inte fick fortsätta med det.) FFM tycker att man ska hålla ner de exklusiva inslagen och inte kalla det 

bal m.m. Robert förmedlar kontakter från förra året. 

Avslutning 

FMM tackar rektor och alla representanter för visat intresse       

Vi tar gärna feedback på protokollet. 

Vid pennan: Linda Linnskog Rudh för FFM 


