Protokoll FF-möte 2018-12-06 18:30
1. Val av sekreterare
a. Niklas Engelhart valdes till sekreterare
2. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
a. Anna Christiernin-Falk justerar
3. Rektorn informerar
a. Martin kunde inte närvara
4. Gästtalare om trygg och säker trafik vid skolan
a. Christina visade hur man jobbat med trafiksäkerhet i
Bromma, Ålstenskolan. Har främst arbetat med
beteendeförändringar. Jättemånga goda idéer som vi kan ta
del av. Trafikgruppen (Johan Pontén) tar bollen vidare
5. Godkännande av föregående protokoll
a. Godkänt
6. Godkännande av dagordning samt anmälan av övriga frågor
a. Dagordningen godkändes. Duschar anmäldes som Övrig fråga
7. Bevakningsfrågor
a. Kommunikation mellan vårdnadshavare och skola
i. Rektorn återkommer vid nästa möte
b. Referensgruppen Mellanstadiet
i. Rektorn har gett oss en tid, tisdag 11/12 kl 18.00 –
18.45. Helena ska försöka få Jonas Sköldberg att
sammankalla referensgruppen. Helena återkopplar
också till rektorn att vi kommer till mötet
c. Nätkränkningar
i. FF och Skolledningen funderar på att bjuda in Maria
Dufva att föreläsa om ämnet. Helena/Rektor ska ta
frågan vidare

ii. Ett tips från en förälder till andra föräldrar är att
lägga ett SafeSearch-filter på Google som hjälper till
att undvika det mesta av innehållet som är
barnförbjudet och våldsamt.: gå in på
www.google.com, välj Inställningar längst ner till
höger, välj Sökinställningar och välj aktivera
SafeSearch.
8. Webbutvecklare till föräldraforums hemsida sökes
a. FF bad alla närvarande att ha ögon och öron öppna
9. Aktuellt från intressegrupper
a. Cykeldag 2018
i. Förra terminens ansvariga för cykeldagen ska lämna
över stöd-dokument till Malin, som sammankallar inför
cykeldagen 2019
ii. Malin har försökt pusha för att skapa en styrgrupp. Ska
försöka gå via FF representanterna på hemsidan.
b. Julmarknad 2018
i. Ingen representant på mötet. Sanna tar kontakt m
Ebba fr. styrgruppen
c. Referensgrupp mellanstadiet
i. Se ovan
d. Trafikgruppen
i. Se ovan, om gästtalare.
ii. Många idéer dök upp, roligt om fler personer
engagerade sig (kontakta Jonas Pontén).
e. Kvällsvandring
i. Kvällsvandrarschemat är uppdaterat på hemsidan och
på FB-gruppen ”kvällsvandring Stureby”
f. Skutan
i. Ingen representant närvarande
g. Skolråd samt frågor till och från skolrådet

i. Ingen representant närvarande
10.Övriga frågor
a. Duschar och toaletter
i. Frågan kvarstår till nästa möte då rektorn inte var
närvarande. Helena har pratat med rektorn enskilt:
1. Lärare kan inte kolla att man duschar
2. Om ingen duschar så börjar det lukta fr
vattenlåsen
3. Duscharna är rena på kvällen, när det är städat
4. Idag så har alla duschar en ”privat sfär”
5. Toaletter används av jättemånga, svårt att hålla
rent under dagen
b. FF tipsar alla föräldrar att gå med i FB-gruppen
”Sturebyskolan vårdnadshavare”
11.Kommande möten, våren 2019
a. 4/2
b. 19/3
c. 15/5
Vid protokollet
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