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Mötets öppnande

Mötet öppnades av Gabriel
§2

Godkännande av dagordning, övriga frågor samt genomgång av
föregående protokoll

Styrelsen godkände dagordningen.
Föregående protokoll (nr 61) godkändes utan anmärkning.
§3

Rapport från skolan
•

Antagningsprov har pågått sedan terminsstart och avslutades idag. Det var
150 sökande till 60 platser i höstens 4:or och 10 pojkar till 1 plats i 5:an.
Ordinarie musiklektioner startar to 22/1.

•

Det är vikarier just nu för alla 3 NO-lärare i åk 7-9, vilket orsakar lite problem
med bl.a. kontinuitet för eleverna. En förälder kommenterade att informationen
om detta från klasslärare/mentor varit bristfällig. Ingela följer upp.

•

Olveusprojektet fortgår i klasserna med möten 1g/vecka. Lärarna har 6
utbildningstillfällen under våren. Samordningsgruppen har första möte 27/1.
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•

”Nya steg”, som är ett program om drogförebyggande och gränssättning från
åk 6 (både för barn & vuxna) startar idag. Det är ett samarbete med
Häggviksskolan och leds av skolsköterska och gemensam skolkurator.

•

Skolsköterskan har åter börjat jobba efter lång sjukskrivning och är inne på 25
% deltid. Övriga 25 % upp till ordinarie deltid på 50% täcks upp av
skolsköterskan i Häggviksskolan.

•

Ingela rekommenderar Qbens skidresa 8/2, då skolan ej längre kan ordna den
tidigare så populära skidresan, pga. reglemente mot betalarrangemang inom
skolan.

•

Föräldramöten planerade till 11/2. Klassvisa möten fokuseras, Ingela och
Johan G undersöker möjlighet att bjuda in föreläsare från Maria Pol/Maria
Ungdom till gemensam start i aulan.

•

Skolledningen efterfrågade föreningens synpunkter på ”Bibeläventyret” för
4:orna. Det är en serie på 6 timmar då pedagog från Svenska Kyrkan kommer
till klasserna och berättar om gamla testamentet. Programmet har körts
tidigare år och förra läsåret ifrågasattes detta från ett antal föräldrar.
Meningarna var delade under mötet. Skolledningen rekommenderades att
eventuellt minska omfattningen om man avser att köra detta igen, samt sörja
för att det blir en bra balans mellan undervisningen om olika livsåskådningar.

•

Utvärdering av julkonserten skall genomföras bland eleverna inom kort.
Röken, vilken delvis var orsak till att många ungdomar svimmade var
avbeställd, men teknikerna missade/förbisåg detta. Övriga kommentarer hittills
är att konserten var mycket bra, kanske något lång.

•

Helena informerade om preliminär plan för musikverksamheten under våren,
se bilaga.

•

Det är en skolmässa i Stinsens Köpcentrum nu på lördag 24/1. Bland 20
övriga skolor är det lärare, skolledning och utvalda barn som representerar
SMK, de är på scenen 13.30.

•

En föreläsning i studieteknik genomfördes onsdag 14/1 för åk 8-9. Denna
föreläsning betalas av föräldraföreningen med hjälp av medlemsavgifterna.

§4

Rapport från Qben
•

Cissi har fått annat jobb på dramaskola och jobbar på Qben bara några
timmar varje fredag. Anna har kommit in som ersättare.

•

Galaxendisco för åk 6 & 7 kommer att hållas 4 gånger under våren, innan
Glaxen rivs. Crippe trycker återigen på att det är dresscode, vilket berör främst
flickorna som annars ofta kommer för lättklädda. Tips till föräldrar om att även
kolla vad de har med sig i väskan för att byta om på plats. De som inte följer
dresscode kommer att skickas hem.

•

Qbendisco för åk 4 & 5 13/2 och 20/3.

•

Skidresan till Romme är planerad till 8/2. Marknadsför gärna resan till
klasserna då det ännu är få anmälningar. Sista anmälningsdag är 29/1, se
bilaga.

•

På sportlovet är ytterligare en skidresa planerad för Qben, en vecka till Sälen
för åk 6-9 mellan 22/2 och 1/3. Kostnad 3300:-, inkl liftkort, resa och boende.
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•

Familjekväll planerad till 5/3

•

Grillfamiljekväll 7/5

•

Fritidsgårdsförslaget har åter stoppats i kommunen. Fullmäktige tar upp
ärendet igen för att matcha mot Barnkonventionen. Tidigare beslutad
avgiftsmodell är alltså ej genomförd ännu.

•

Crippe informerar om att alkohol och övriga droger ökar bland ungdomarna i
Sollentuna igen. Det gäller främst från åk 6 och uppåt. Det finns överallt och är
lättillgängligt, hasch är populärt igen. Det förekommer på många hemmafester,
även då det bara är ”sova över”. Uppmaningen till alla vuxna är att var
misstänksamma, var inte blåögda, bygg föräldranätverk och gör det känt för
barnen. Ta upp diskussioner i klasserna.

§5

Rapport från gruppen för 25-årsjubileet.

Jubileet kommer att firas på skolan 16/5, vilket beslutades idag. Gruppen har tagit
fram förslag som nu skall bollas med personalen och sedan fördelas ut bland
eleverna, där aktivitetsgrupper skall bildas. En föräldragrupp per klass byter område
från Konsertfixare till Jubileumsgrupp under våren.
§6

Rapport från gruppen Föräldradialog
•

Förslag till ny mötestid har skickats till Ingela som svarar inom kort.

•

Vid mötet diskuterades vilken typ av information som Föräldraföreningen skall
vara kanal för. Mötet beslutade att SMF inte är rätt kanal ”privat” och annan
reklam, som exempel nämndes privata gitarrlektioner. Mötet lämnade över till
arbetsgruppen att ta fram förslag på policy för detta.

•

Arbetsgruppen fick även i uppdrag att behandla önskemål om allmän
information från skolan till föräldrar och vilka kanaler som kan/bör användas.
Vilken information som ska gå ut till vem och när. En fråga är distribuering/
publicering av protokoll och bilagor på effektivare och säkrare sätt.

§7

Rapport gruppen skola/arbetsliv

Gabriel har kontakt med Norrvikenskolan om att eventuellt samarbeta om
Arbetsmässa/PRAO. Gabriel involverar Ingela i detta.
§8

Ekonomi

Hans Ohlson var inte närvarande så inge detaljerad genomgång gjordes. De som har
betalat medlemsavgiften är något färre än tidigare år. Det beslöts att genomföra en
drive på föräldradagen. Alla klassrepresentanter tar upp frågan i sina klasser och
erbjuder föräldrarna att betala på plats och delar eventuellt ut inbetalningskort. Det är
viktigt att beskriva vad pengarna går till (se stadgarna). Bland annat har
föräldraföreningen finansierat en nyligen genomförd, och mycket uppskattad,
föreläsning i studieteknik för åk 8 och 9 till en kostnad av ca 15 000:§9

Övriga frågor
•

Förslag har tidigare kommit upp om att SMK borde synas i LokalTV och
lokalpress. Framförhållning är önskvärd för att hålla rätt kvalitet. Mötet enades
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om att SMK:s 25-årsjubileum bör uppmärksammas. Några föräldrarepresentanter kontaktar LokalTV och lokalpressen. Kontaktperson skall vara
Ingela.
•

Under jubileumsvecka får skolan besök från Turkiet och Frankrike, inom
ramen för det EU-projekt SMK deltar i.

•

Förälder efterfrågade att även äldre årskurser skall prickas av vid hemgång
efter skridskoåkning på Norrviken. Ingela påtalar till lärarna.

•

Policy för klassresor diskuterades återigen, då oenighet uppstått i vissa
klasser. Skolan är ej inblandad, då klassresor inte är ”lägerskola” utan
betraktas som privata och idag gäller regeln att skolan beviljar max 2 dagar
ledigt från undervisningen i samband med klassresa. SMF har tagit fram en
policy baserat på enkäter till föräldrarna. Den reviderades så sent som våren
2008 och delas ut till alla föräldrar när deras barn börjar i åk 4.
Föräldraföreningen måste kommunicera ut detta tydligare och bidra med
dialog kring policyn. Gabriel erbjöd sig att komma till de klasser som så önskar
för att förklara. Förslag framkom på mötet att vi för klassresor bör förebygga
för stora förväntningar, minsta gemensamma ambitionsnivå bör gälla, syftet
med klassresorna bör tydliggöras innan beslut om resmål och ambitionsnivå
beslutas. Mötet uppdrog till arbetsgruppen för Föräldradialog att beröra frågan
vid nästa arbetsmöte.

§10

Mötets avslutande

Lotta Larsson avslutade mötet, då Gabriel lämnade mötet i förtid.

....................................................

........................................................

Vid protokollet

Justeras

Cathrine Ewerlöf Smedberg

Gabriel Montgomery

4

