Föräldraföreningen vid Viktor Rydbergs Gymnasium Djursholm
Protokoll – styrelsemöte

Protokoll - Föräldraföreningen VRG Djursholm
Styrelsemöte 29 januari 2019

Närvarande: Martina Ekman, Johanna Gavefalk, Jacqueline Oker-Blom, Natalia Borelius,
Jennifer Dahlberg, Anna Jonassen, Magnus Söderblom, Malin Wranding
Frånvarande: Cecilia Fausti, Lotta Holmgren
Plats:

hos Martina Ekman, Karlavägen 21, Stockholm

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Aktuell ekonomisk situation
3. Möte med elevkåren & skolrådet
4. Möte med skolledningen
5. Föreläsningar
6. Flak
7. Studentbal
8. Jullunch 21/21 kl 12:00-14:00
9. Övriga frågor
10. Nästa styrelsemöte
11. Mötets avslutande
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.
Natalia Borelius utsågs till protokollförare.
§ 2 Aktuell ekonomisk situation
Ekonomin är fortsatt god; per dags datum finns 45 509 kr på kontot på SEB. Jullunchen kostade
21 905 kr och är betald. Föräldraföreningen har lånat ut 10 000 kr till studenterna för flakfest.
Dessa pengar kommer att återbetalas.
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§ 3 Möte med Elevkåren och Skolrådet
Nästa möte med elevkåren och skolrådet är den 18 mars kl 12:00-13:10. Anna, Martina, Johanna,
Jaqueline och Jennifer har anmält intresse för att delta.
På mötet kommer skolans trivselregler att diskuteras. Föräldraföreningen skulle vilja ta upp
följande frågor:
- Genomgång av resultaten från skolans enkät om likabehandling visar att en
förhållandevis hög andel studenter inte känner sig inkluderade och välkomna.
Faddersystem för nya elever och ÅK1 nämndes som förslag på åtgärd. Enskilda och flera
universitet har bra system som man kan lära sig av. Ekonomistudenterna på skolan har
också gjort DISC-analys, vilket var uppskattat.
- Det är även en hög andel elever som inte upplever att de har någon att prata med när de
behöver stöd. Svårt hitta stöd med mentorssystem utan koppling till undervisande lärare.
Utmanande att bygga relation och tillit, när man sällan ses.
§ 4 Möte med skolledningen följer efter Skolrådet 18 mars
Utöver ovanstående punkter skulle Föräldraföreningen vilja diskutera åtgärder mot
droganvändande. Missbruket är utbrett och problemet förstärks av dålig samverkar mellan
föräldrar/skola/ungdomar. Följande åtgärder diskuterades:
• Föreläsningar/samtal med inbjudna ”experter”; polis, läkare, tidigare missbrukare.
• Oanmälda kontroller; polis som kommer med knarkhundar.
• Orosanmälan/möjlighet att anonymt anmäla överträdelser.
§ 5 Föreläsningar
Föreläsning med Hidayet Tercan 4 mars kl 12:40. Ekonomistudenterna är inbjudna, förslag om
att bredda detta till skolans samtliga elever framfördes. Magnus kollar med skolan.
Lotta har kontaktat Isabella ang föreläsning om ”Digital transformation” med Lars Alm. Isabella
är kontaktad och Lars har kontaktat ekonomlärarna. Han tar inte betalt.

Övriga idéer:
• Nemas Problema: Ideell organisation med integration på agendan,
https://www.nemaproblema.se. Idé för hösten.
• Stiller Studios: Punkrockare från Åkersberga vill skapa ett nytt Pixar som sammanför
verklighet och fantasi, en lite ”techigare” inspirationsföreläsning. Kanske senare i vår?
• ”Jalla för alla”; Robert Hannah om hur man som ung politiker bygger en egen plattform.
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Utmaningen är att hitta datum som funkar för skolan. Det vore bra om vi kunde boka in
föreläsningar för hösten redan nu. Magnus kollar möjligheterna för det när han pratar med
skolan.
§ 6 Flak
Se ovan under §2, i dagsläget inget övrigt att rapportera.
§ 7 Studentbal 3/6 och Studentfrukost 11/6
Studentbal är bokad på Operaterassen klockan 18:00-01:00 och man har tillgång till lokalen från
17:00. Ca 3-4 frivilliga föräldrar behövs för att hjälpa till under kvällen. 2018 krävdes det 1
förälder per 50 elever. Bra om det inte är föräldrar till 3:or. Kolla möjlighet att lägga in
förfrågan/uppmaning att anmäla intresse i nästa rektorsbrev.
Det kommer också att behövas föräldrar som kan hjälpa till med frukosten på studentdagen 11/6.
För detta krävs dock ingen allmän förfrågan, det räcker med 2-3 föräldrar.
§ 8 Jullunch 21/12 kl 12:00-14:00
Jullunchen var som alltid en mycket trevlig och uppskattad tillställning. Skolledningen hälsar
och tackar.
§ 9 Övriga frågor
Det finns språkstuga för franska och spanska, men inte tyska. Lärare/tutor sökes. Jaqueline fick
lite tips.
§10 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte beslutades till den 25 april hos Jennifer Dahlberg, Floragatan 2, kl 19:0020:30.
§ 10 Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet

Justeras

Natalia Borelius

Johanna Gavefalk

