Föräldrarådsmöte 161128 kl. 18.30–20.00
1. Till sekreterare valdes Tony Gustafsson.
2. Återkoppling till föregående protokoll. Inga speciella kommentarer. Det diskuterades kring
hur många elever som egentligen duschade. De som duschade var ofta de som är
idrottsintresserade. De känner sig ofta tryggare i omklädningsrums miljön.
3. Deltagande föräldrar fick möjlighet att lyfta sina frågor. Inga frågor togs upp.
4. Rutiner för mobiltelefons användande beskrevs. Läraren ger direktiv för hanteringen av
telefonerna. Syftet är enkelt. Under lektion ingen mobiltelefon. Likväl har detta brustet flera
gånger vilket bland annat har resulterat i att under idrott har foto tagits i omklädningsrum
och lagts ut på sociala medier. Händelserna är polisanmälda och utredning pågår.
Hanteringen av mobiltelefoner får ej ske på bekostnad av lektionstid och man kommer att
utvärdera nuvarande metod med möjlighet att förändra den framöver. Samtliga
föräldrarådsledamöter håller med skolledningen att detta får ej påverka lektionerna och
alternativet är om riktlinjer ej följs är att förbjuda mobiltelefoner helt på skoltid.
5. Skolan har anställt konsulter som skall genomlysa skola verksamhet. Syftet är att förbättra
skolan. Ett stort antal frågor är utdelade till lärare med flera. Frågorna kräver ganska
omfattande svar. Skolan genomför ett föräldramöte den 30 november som ger föräldrar ges
möjlighet att diskutera innehållet, syftet med konsulterna och skolledningen i kommunen.
6. Läxläsningstid utanför ordinarie schema ges varje vecka vid flera tillfällen. Det dock ytters få
elever som deltar i läxläsningen. Flera orsaker anges som att skolbussar ej anpassade utan
går sina turer innan läxläsningen är slut. Tiderna är på EM och många känner sig trötta och
oinspirerade. Skolan är beredd att förändra tider så att fler deltagare vid läxläsningen.
7. Rekryteringen av nya lärare går trögt. Man söker lärare i matematik, naturorienterande
ämne, svenska och andra språk. Man sökte även en resurspedagog, men endast en sökte
tjänsten. Generellt få eller inga sökande. Redan idag behövs nya och framöver kommer även
pensionsavgångar öka behovet av att nyanställa. Förälder föreslog att man bör se över hur
man utformar annonsen när man söker lärare. Löneläget för lärare i Arvidsjaur ligger på en
som är i den övre delen jämfört nationellt, så det är positivt. Använd problematiken som
finns i storstäderna. Utmana den sökande med 10 minuter till arbetet från ditt hem, här kan
du köpa dig ett hus utan ruinera dig själv. 10 minuter till en golfbana, skidbacke, skidspår och
många andra aktiviteter. Öka din ”livskvalitet”. Vi som bor här ser inte detta. Marknadsför
möjligheterna.
8. Första uppföljningen är genomförd när det gäller frukost serveringen. Varje vecka serveras
372 smörgåsar och drick yoghurt. Övriga produkter får eleven själv betala. Man ska nu se om
eleverna känner sig piggare och mer alerta. Utvärdering sker vecka 49. Då kommer även
beslut tas om projektet skall fortsätta.

9. Skolan arbetar målmedvetet med att förbättra elevernas resultat. Idag är snittmerit poängen
strax under nationell nivå. Snittmeritvärdet för 16 betyg för Fridhemsskolans avgångsklasser
var 214,1 p som ska jämföras med nationella siffran 216,3. För 17 ämnen var snittet för
Fridhemsskolan fortfarande 214,1 p som ska jämföras med nationella snittet var 224,1 p. Att
Fridhemsskolan inte har högre snitt för 17 ämnen är att vi har färre elever som läser
moderna språk som tyska, franska, spanska och därför får färre elever de extra betygspoäng
som ett språkval ger i dessa. Snittmeritvärder generell har ökat från tidigare årskurser och
det är framför allt att pojkarnas merit värdet steg till 208 p, samma snittvärden som
nationella siffrorna för pojkar ( 208,7 p ). Givetvis finns mer att göra med skolan känner att
man är på rätt väg.

Vid protokollet
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