Protokoll FF-möte 2018-02-04
1. Val av sekreterare
Anders Humlebo valdes till sekreterare.
2. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
Helena Olsson och Anna Christiernin Falk valdes till justerare.
3. Rektorn informerar.
Rektor Martin Widholm redogjorde för huvuddragen i verksamhetsberättelsen för 2018,
bland annat:
- att skolan jobbat med en övergripande digitaliseringsprocess
- att skolbiblioteket är tillbaka i de ursprungliga lokalerna
- att skolan blev mobilfri
- att satsat på ökad kvalitet på rastverksamheten
Han drog också de viktigaste punkterna i verksamhetsplanen för 2019, bland annat:
- att det blir stort fokus på digitaliseringen
- att det ska satsas på ordning och arbetsro
Verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen kommer att finnas att läsa på
skolplattformen.
Han informerade också om att skolinspektionen kommer att göra en riktad inspektion
under vecka 6. Inspektörerna (jurister som är experter på skollagen) går igenom
verksamheten och gör bland annat besök i klassrum och intervjuar personal och elever.
Skolan ska ta fram ett kommunikationsdokument kring förväntningar på information och
samverkan mellan skola, elever och vårdnadshavare.
4. Föregående protokoll godkändes.
5. Dagordning godkändes. Inga övriga frågor anmäldes.
6. Bevakningsfrågor
1. Nätkränkningar
FF planerar fortfarande att tillsammans med skolan anordna en utbildning om
nätkränkningar.
7. Aktuellt från intressegrupper
1. Cykeldag 2019
Arbetet är igång. Cykeldagen går av stapeln den 5 maj.

2. Julmarknad 2018
Resultatet från förra årets julmarknad blev 7 621 kr/klass.
3. Referensgrupp mellanstadiet
Första mötet har hållits och ett uppföljningsmöte planeras.
4. Trafikgruppen
Inget att rapportera.
5. Kvällsvandring
Efter strul med vandringsschema är verksamheten igång igen.
6. Skutan
FF söker fakturan för bandyrinken som skulle vi skulle vara med att betala. Några
nya önskemål från Skutan har inte kommit in.
7. Skolråd samt frågor till och från skolrådet
- Inga stora frågor togs upp på senaste skolrådet.
- Efter att ofräscha toaletter och duschar togs upp beslutade mötet att ta med den
frågan till nästa skolråd som är den 20 februari.
8. Inga övriga frågor.
9. Kommande möten, våren 2019
● Tisdag 20190319 kl 18:30
● Onsdag 20190515 kl 18:30
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