
Föräldraföreningen vid Mälarhöjdens skola
I N T R O D U K T I O N



Vision:
”Föräldraföreningen ska verka för samverkan mellan skola, elever och föräldrar och 

därigenom bidra till en trivsam miljö och högre kvalitet i Mälarhöjdens skola”.



Föräldraföreningen arbetar för:

 att upprätthålla en bra dialog mellan skolans ledning, lärare och föräldrar.

 att fungera som en länk mellan föräldrar och skolledning

 en trygg miljö runt skolan, exempelvis genom att verka för minskad och 
säkrare biltrafik

 att uppmuntra goda elevprestationer, exempelvis genom att årligen dela 
ut bokstipendier till ett antal årskurs-9-elever som utmärkt sig särskilt

 att skapa engagemang bland föräldrar, exempelvis genom att arrangera 
föreläsningar och diskussionskvällar inom relevanta områden

 att genom deltagande i skolans matråd en gång per termin verka för bra 
skolmat och matsalsmiljö

 att skapa en tryggt närområde genom att arrangera nattvandringar i 
Mälarhöjden

 att genomföra en årlig föräldraenkät 



Föräldrarepresentanter
I samband med läsårets första föräldramöte väljs i varje klass två
föräldrarepresentanter. 

- Föräldrarepresentanterna fungerar som kontaktlänk för frågor som
gäller eleverna och deras skolgång, mellan klassens föräldrar och 
styrelsen. 

- Från och med årskurs 7 ingår det också i rollen att informera
respektive klass om föräldravandringen och dela in föräldrarna i fyra
grupper inför själva vandringstillfället. 

- Delta vid representantmöte med rektor 2 ggr/år. 
I år 5 oktober kl. 18.00 där bl.a föräldraenkäten kommer redovisas

Anmäl dig som föräldrarepresentant genom att skicka ett mail 
till: styrelsen@ffm.se och meddela ditt namn och vilken klass du 
representerar.

mailto:styrelsen@ffm.se


Vad händer i höst?
Aug – Dec Föräldravandringar ÅK 7 – 9

Aug – Dec Arbete i fokusgrupperna (Trafik, Mat, Lokal och mot 
droger)

Aug –Sep Föräldramöten

6 Sep Information om föräldravandring till 
representanter för Åk 7

5 Okt Möte för alla föräldrarepresentanter
och skolledning, bl.a. redovisas föräldraenkäten

Nov Föreläsning, digital. Inbjudan kommer



Styrelse

Robert Enestedt (ordförande och ansvarig för föräldravandringarna)

Robert Hedström (kassör och ansvarig för gruppen mot droger)

Charlotta Göller (sekreterare)

Sara Hägg (ledamot och ansvarig för matgruppen)

Du når oss via styrelsen@ffm.se

Vill du engagera dig så kontakta oss

mailto:styrelsen@ffm.se


Medlemskap registreras och betalas på FFM.se
Alternativt swisha 100 kr till 123 356 4119, uppge namn och email.


	Föräldraföreningen vid Mälarhöjdens skola
	Vision:�”Föräldraföreningen ska verka för samverkan mellan skola, elever och föräldrar och därigenom bidra till en trivsam miljö och högre kvalitet i Mälarhöjdens skola”.
	Föräldraföreningen arbetar för:�
	Föräldrarepresentanter
	Vad händer i höst?
	Styrelse
	Medlemskap registreras och betalas på FFM.se�Alternativt swisha 100 kr till 123 356 4119, uppge namn och email.

