Sollentuna Musikklassers Föräldraförening

Protokoll från styrelsemöte # 84
Tid: 18 oktober 2011 kl 19.00

Plats: personalrummet, SMK
Jennie Grusell 9Ma
Vivi Nybom 8Mb
Scott Brown 7Ma
Jeanette Eklöf 6Mb
Linus Bellander 7Mb och 4Mb
Rose Marie Gottlander7Ma
Annika Hedlund 9Ma
Renata Barandun Leijonancker 4Ma och 6Ma
Karin Andersson Lönnå Biträdande rektor
Åse Mellerstedt Rektor
Agnetha Bohlin 8Ma
Goran Omka 4Ma
Gabriel Montgomery Ordförande 9Mb
§1

Mötets öppnande:
Mötet öppnades och nya medlemmar hälsades välkomna

§2

Godkännande av dagordning, övriga frågor och föregående protokoll (nr 83):
Gabriel informerade om hur arbetet bedrivits hittills och vad som hade beslutats på
föreningens årsmöte. Punkten ”Skolan informerar” lades till på agendan.

§3

Skolan informerar:
Åse informerade om pågående renoveringar. Arbetet med omklädningsrummen pågår.
Köket har besiktigats tre gånger utan att bli godkänt, vilket innebär förseningar.
Upphandling av möbler till köket pågår, men matsalen beräknas hinna öppnas innan de
nya möblerna är på plats. Industriområdet bredvid skolan kommer att bebyggas och en
ny väg kommer att dras nära skolan. Skolan har begärt att få vara med i planeringen av
detta och har blivit inbjudna av kommunen till ett första möte. Åse vill ha med en
föräldrarepresentant och återkommer i denna fråga när arbetet bli mer konkret.
Arbetet med ventilationen är i stort sett klart.
Kommunen ska utreda om kulturskolan kan flytta till SMK:s lokaler. (Gärdesskolan/
Rudbeck behöver deras nuvarande lokaler).

Utvecklingssamtalen ska förändras och kommer att dokumenteras digitalt. Detta berör
denna termin endast de som har utvecklingssamtalen efter höstlovet. Även
frånvaroanmälan kommer att gå över till detta nya system, men först under
vårterminen.
Implementering av den nya läroplanen pågår, vilket innebär en omställning för lärarna.
Under året kommer en skolobservation (”Våga visa”) och en skolinspektion (görs av
kommunen) att ske på SMK. Skolobservationen genomförs av ett team från skolor i
Nacka under vecka 48-49. Skolinspektionen sker under våren.
Skolans trivselregler diskuterades och eleverna har haft synpunkter när det gäller att
man inte får ha mössa eller ytterkläder på sig i klassrummet eller matsalen.
Föräldrarådet tyckte att de nuvarande reglerna var bra och inte bör ändras på den
punkten.
Karin informerade om den enkät utifrån Olweus-projektet (anti-mobbing) som gjorts på
SMK och där eleverna i samtliga årskurser svarat. Resultatet av enkäten visar att
mobbingen på skolan ökat jämfört med föregående år. Skolan ska utöka arbetet med
förebyggande arbete och med aktiviteter där flera årskurser gör något gemensamt.
Samarbetet med Qben i denna fråga har också ökat eftersom de har möjlighet att se
annat än vad lärarna ser. Frågan diskuterades och ett tips till skolan var att informera
mer om möjligheten att vända sig till kurator. Ett exempel är att på Norrvikens skola
har kurator en Facebok-sida.
Karin redovisade resultatet av kundenkäten som detta år gjorts i åk 8. Skolan hade
reagerat på att många föräldrar ansåg att de inte var nöjda med sitt inflytande i
skolan. Skolledningen distribuerar resultatet av enkäten till föräldrarådet inför nästa
möte, för fortsatt diskussion.
§4

Handläggning av årsmötets beslut:
Vi diskuterade föreningens fortsatta form: ska den fortsätta som föräldraråd (som
drivs av skolan) eller som föräldraförening (vilket innebär att den drivs av föräldrarna)
. Vi diskuterade hur arbetet sker på andra skolor och vilka för eller nackdelar som
finns med de olika arbetsformerna.
Om vi ska fortsätta som förening har vi några utmaningar, bland annat måste
engagemanget och delaktigheten från fler föräldrar öka. Ett sätt kan vara att
förbättra informationsspridning både före och efter möten, men detta garanterar inte
att delaktigheten ökar utan innebär bara att fler föräldrar nås av information om vad
som diskuterats på mötena.
En annan viktig fråga är tydligare definiera vad föräldrarna vill och ska ha inflytande
över. Vi enades om att alla klassrepresentanter skulle skicka ut en fråga till sin

respektive klass angående att i årets kundundersökning färre föräldrar än tidigare (i
årskurs 8) angett att de är nöjda med sitt inflytande i skolan. Föräldraföreningen
skulle därför vilja veta i vilka frågor föräldrarna till barn på SMK:s skulle vilja ha mer
inflytande.
Vi diskuterade också om arbetet fortsättningsvis ska bedrivas i arbetsgrupper eller i
ett gemensamt öppet forum och fortsätter diskussionen på nästa möte.
När det gällde den formella nedläggningen av nuvarande förening föreslog Gabriel att
han och föreningens kassör (Jeanette) tar fram ett förslag på hur den ska genomföras
rent praktiskt under innevarande läsår. Förslaget presenteras på nästa möte.
§4

Planering av årets arbete:
Frågan diskuteras på nästa möte utifrån de svar vi får på frågan i punkten ovan.

§5

Övriga frågor:
Frågan om läxor och prov och hur lärarna samordnar sin planering diskuterades utifrån
att det i några klasser upplevts att det kunde bli för mycket under enskilda veckor.
Skolledningen tar med sig denna fråga till diskussion med lärarna och återkopplar på
nästa möte.

§6

Vad ska kommuniceras till föräldrarna efter detta möte?
Denna punkt behöver inte finnas med i protokollet i fortsättningen. Efter varje möte
ska protokollet läggas på hemsidan och en länk ska skickas till samtliga föräldrar via
föräldrarepresentanterna.

§7

Mötets avslutande
Mötet avslutades

Vid tangentbordet

Ordförande

Jeanette Eklöf

Gabriel Montgomery

