Minnesanteckningar från föräldrarådet Fridhemsskolan onsdagen
den 25 november 2015.
Närvarande personal:
Rektor Leif Karlsson, biträdande rektor Kristin Westerberg, skolchef Anette Rylen

Föräldrarepresentanter: Markus Nilsson 7:1, Anja Lundgren 7:2, Maria Boman 7:3,
Mariann Lörstrand 7:3. Lisa Lindberg 7:4, Maria Eklund 8:1, Maria Lundmark 8:2, Marita
Hägglund 8:3, Joakim Bergström 8:3, Kerstin Holmlund 9:1, Veronica Johansson 9:2,
Anna Lindbäck 9:3.

1. Mötet öppnades av rektor, Mariann Lörstrand valdes till mötessekreterare.
2. Återkoppling förra protokollet. Utemöbler och utemiljö. Innemiljö och speciellt
toaletterna, det ska vara färdigrenoverat innan jullovet. Nytt utrymningslarm installeras.
Elevutbyte, lärarrekrytering, Fronter, utvecklingssamtal, enkäter.
3. Uppföljning elevenkät angående lunchätandet på skolan v.45-46. Redovisning.
Jämförelse med förra året. Gåt bättre, mentorer fått fler elever att äta lunch på skolan.
Träffar sker elevråd och skolköket. Eventuellt skull det kanske kunna ordnas prao i
skolköket för att få bättre förståelse. Se bilaga 1 och 2.
4. Elevers spelande på dator och mobil. Finns spel som CS go, Stream som använd för att
spela om pengar etc. Risk för spelberoende med pengainsatser från betalkort. Lektioner
om detta.
5. Begränsningar mobiltelefonanvändning åk 9. De som behöver kognitiva hjälpmedel i
form av appar får använda, resten av eleverna ska förvara mobiltelefonerna i skåpet
under lektionerna.
6. Problem lärarrekrytering. Vad gör skolan och ledningen? Ska delta på mässa i Umeå
och direktrekrytera studenter som tar sin lärarexamen nu. Mycket tuff arbete.
Strukturproblem och kompetenstillgången är begränsad överallt.
7. Internationellt utbyte med Frankrike v. 49 för åk 8. Åk 8 har behov av boendeplatser
23-28 januari 2016 för kommande elever från Litauen, Lettland och Kalaallit Nunaat
(Grönland), 6-7 boende. Eventuellt utvidga förfrågan till föräldrar i åk 7 och 9 för at
täcka behovet. Diskussion om utbytet kan fortsätta då föräldrar inte erbjuder boende åt
tillresta gästelever.
8. Utvecklingssamtalsupplägget åk 7, 8 , 9. Tidiga utvecklingssamtal hålls på
vårterminen2016.

9. Öppna frågor. Informationsbrev om fordon, speciellt att EPA-traktorer ska stå stilla
under skoltid. Det har varit incidenter som är dokumenterade. De fylls ibland med för
många resenärer som sitter obältade och uppmärksamhet på omgivningen saknas.
Joakim har funderingar kring kulturverksamheten på Humlan. Oro kring
ålderskategorin som är 13-25 år. Bjuda in Camilla Freedman för samtal till nästa möte
Lisa L funderar. Cykling utan hjälm, elever skjutsar varandra. Vad händer om det blir en
olycka? Det är hjälmtvång tom 15 år och barn får inte skjutsa barn. LOTS gruppen
kommunen
Markus N funderar kring drogerna som florerar i samhället. Hur ser det ut? Tester görs
på vid misstanke om att de är påverkade.
10. Nästa möte 4 februari 2016.

Anteckningar skrivna av Mariann Lörstrand.

