Minnesteckningar från Föräldraföreningen Nya Elementars höstmöte den 10 november 2010
Deltagare; Föräldrar, bitr. rektor, fältassistenter och närpolis i Bromma.


Mia Östlund, föräldraföreningens ordförande, hälsade alla välkomna. Hon gav en kort
presentation om föreningens verksamhet, föreningens nya hemsida och utrymme gavs för
frågor och svar angående föräldravandringen.



Anna Björk och Charlie Sanrell, fältassistenter i fältgruppen inom Bromma stadsdelsförvaltning
gav matnyttig information om t.ex. vad vi föräldrar bör tänka på och vara uppmärksamma på
när det gäller våra ungdomar och vad som händer i vårt närområde.
o Tre fältassistenter arbetar aktivt med våra barn genom att ”mingla” runt i skolorna men
även där våra barn befinner sig på kvällarna runt om i stadsdelen. De finns även med
och informerar vid ”Björkan” inför varje föräldravandring.
o De tar gärna emot tips eller rykten om t.ex. lagning (alkohol/knark), olaglig
cigarettförsäljning eller vandalisering i området. Ge även tips som kan vara bra för
fredagarnas föräldravandring. Kontaktinformation finns på
www.stockholm.se/faltgruppenibromma.
o De har ett nära samarbete med närpolis.
o Har man frågor kring sitt barn eller andras och inte vet hur man går vidare, kontakta
dem gärna för råd.
o De visade på ny statistik på rökning och drickande bland 9de-klassare (VT 2010).
Glädjande siffror visar på att drickandet har minskat i området, men mycket tråkiga
siffror visar på en markant ökning av rökandet, speciellt bland flickor (andel som röker
dagligen var över 20%).



Närpolis Lars Gösta Alm berättade att de vanligaste brotten bland ungdomar är skadegörelse
följt av snatteri, misshandel och hot t.ex. via sms, mail och websidor. Att tänka på är att
föräldrar är skadeståndsskyldiga för sina barn under 18 år. Man bör även tänka på att om man
hamnar i straffregistret kan man få problem i framtiden med t.ex. ansökan om körkort
(inklusive för moped), visum, arbete mm.



Henrik Nöbbelin, biträdande rektor Vega, berättade kort om skolans arbete för att skapa en
bra miljö för eleverna.



Mötet avslutades med att vi alla insåg vikten av kommunikation mellan oss alla, skola,
föräldrar, närpolis och fältassistenter.

