Minnesanteckningar från föräldraråd 150204
Närvarande: Maria Lundmark (7:2), Kerstin Holmlund (8:1), Charlotte Lundman Jonsson (9:3),
Anna Lindbäck (8:3), Maria Eklund (7:1) och Leif Carlsson (rektor)
1. Val av sekreterare
2. Återkoppling tidigare protokoll: –
 Enligt trygghetsenkäten trivs de flesta elever bra. En toalettgrupp har skapats för att öka
tryggheten vid toalettbesök.
 Juldansen flöt på bra
3. Leif har försökt lösa personalläget och har lagt ut platsannons inför hösten. Tycker att det
varit svårt att rekrytera.
4. Fronter – En förändring av frånvaroregistrering sker på försök. Sena ankomster och ogiltig
frånvaro under lektion kommer att markeras som frånvaro med förlorad tid för detta.
SMS kommer att skickas vid varje frånvarotillfälle, i stället för nu vid första tillfället/dag.
Start på detta är ej klart.

Fridhemsskolan arbetar med att hitta en lösning där Fronter samkörs med Google Drive för
inlämning av uppgifter. Bedömningen anges i Fronter som vanligt. Detta görs för att systemet ska
bli mer användarvänligt.
5. Måluppfyllelseläget efter ht-14
Fridhemsskolan ligger under nationella snittet på elever som har behörighet att söka
gymnasieskolan. Åtgärder är vidtagna, utöver extra anpassningar, särskilt stöd och ordinarie stöd
inom ordinarieschema samt samverkan mellan ämnen, så pågår ett analysarbete av betyg och vilka
kunskapskrav som ännu inte är uppfyllda för att få E i betyg samt öka betyget. Analys sker på
ledningsnivå, ämnesvis, sektorsvis, lagvis och inom skolan som helhet.
6. Sveriges kommuners öppna jämförelsetag för åk.8
Fridhem ligger på ”grönt” som sammanfattning, inga ”röda” punkter, men några ”gula” (”Eleverna
vet inte vad som förväntas av dem” och ”lärarna förväntar sig att eleverna inte ska uppnå målen”).
7. Sjunkande antal elever äter lunch
Leif har genomfört en enkät och kontakt är tagen med kostchef. Samarbete med kökschef, elevråd,
Fridhemspersonal och elevhälsa är inledd för att öka antalet elever som äter.
8. Nya allmänna råd om stöd i undervisningen bordläggs till senare tillfälle
9. Budget
Förstärkning av budgeten med syfte att förstärka personalsidan för att öka måluppfyllelsen.
Utmaningen är att hitta kompetensen som kan täcka grundbemanningen samt förstärka.
Kommande möten:
150318 kl.18.30
150420 kl.18.30
150521 kl.18.30
Vid pennan:
Maria Eklund

