NYHETSBREV 2017-10-17
Föräldraföreningen Hässelby Villastads Skola
Hej!
Välkommen till höstterminens nyhetsbrev! Här sammanfattar vi information så att du som
förälder till elev/elever på skolan får reda på vad som är på gång och vilka frågor som är
aktuella just nu.
Representanter från styrelsen träffar skolans ledning några gånger per år för att diskutera
olika frågor och utbyta information. Vi har också ett antal punkter som vi just nu
fokuserar på. Läs mer om vad som händer i våra fokusområden nedan.
Från och med denna termin publicerar vi vårt nyhetsbrev på skolwebben.
På lördag mellan kl 10 och 12 kommer vi att vara på plats på Öppet Hus på skolan,
som vanligt i högstadiebyggnaden i närheten av receptionen.
Kom gärna förbi!

FÖRÄLDRAFÖRENINGENS FOKUSOMRÅDEN
Trygg och trivsam miljö
• Föräldraföreningen har tillsammans med skolans ledning tagit fram enhetliga
rutiner för klassföräldrar/trivselansvariga på skolan. Rutinerna finns i skolans
välkomstinformation vid läsårsstarten.
• Elever och föräldrar har tidigare år upplevt att fritids- och skolstarten varit rörig,
då främst på lågstadiet. Föräldraföreningen har haft flera möten med skolans
ledning och framfört förslag till förbättringar. Namnskyltar och krokar bör finnas
på plats och personalen ska aktivt jobba för att eleverna ska känna sig välkomna.
Informationen från skolan inför skolstart behöver också komma ut i god tid. Ett
arbete som vi nu sett har gett goda resultat.
• Föreningen har även drivit frågan att skolstarten ska firas med eleverna för att ge
lust och energi inför det nya läsåret. Vid årets skolstart bjöd både skolledning och
pedagoger på dans till Despasito i Brunnsparken. Mycket uppskattat av eleverna!

Barn i trafiken
• Liksom vid många skolor har Hässelby Villastadsskola problem med
trafiksäkerheten i morgonrusningen. Under de senaste åren har
föräldraföreningen i samarbete med skolan anordnat två bilfria veckor på våren i
syfte att få elever att cykla eller gå till skolan i stället för att skjutsas i bil. Ett sätt
att lösa vardagslogistiken är att föräldrar hjälps åt med lämning på morgonen
genom vandrande/cyklande skolbussar. Våga testa!

Swisha ditt bidrag!
Vill du bi dra t ill vår
ver ksa mhet kan du
swisha på
123 336 74 97.
Ange din mejla dress
vid beta lning.

Kommande aktivitet
Öppet H us den
21 ok tober.
Vä lkommen at t t rä ffa
oss som sit ter i
st yrels en. Vi fi nns på
pla ts i högst adiebyggna den under
da gen.

Vil du vara med i
styrelsen?
I för äldr a för eningens
st yrels e a rbet ar v i med
fr ågo r för b ar nens
t rivs el oc h t rygg het .
Just nu söker v i nya
st yrels emedlemmar .
Vi har ca 3 mö ten per
t ermin. Vi som a rbet ar
i styr elsen driv er de
pr ojekt /fr ågor som
ligger i fö reningens
linje och som vi
br inner för . Om du ha r
en f rå ga eller et t
pr ojekt so m du vill få
fo kus på så kom oc h
ber ät ta f ör oss !

Skolgården
• Föräldraföreningen har framfört önskemål om att skolgårdarna ska rustas upp och anpassas till
de elever som vistas där. Skolan för en dialog med Sisab om detta, men det går tyvärr ganska
trögt.

Villastans föräldraförening verkar för en trygg och trivsam miljö i och utanför skolan – tack för att du bidrar!

Kultur och fritid
• Föreningens mål är att ett meningsfullt och likvärdigt utbud ska finnas på samtliga
fritidshemmen. Vi har under året fört en dialog med fritidshemmens rektor angående detta och
tycker att situationen har blivit bättre.

Föreläsningar
• Föräldraföreningen anordnar kontinuerligt föreläsningar för föräldrar och elever i aktuella frågor.
I november förra året arrangerade föräldraföreningen i samarbete med skolan en föreläsning
med kriminolog Maria Dufva om barns och ungdomars liv på nätet och i sociala medier.
Föreläsningen var mycket uppskattad av både elever, lärare och föräldrar. En ny föreläsning
planeras i vinter.

Information till vårdnadshavare
• Föräldraföreningen efterfrågar kontinuerlig information från skolan i aktuella frågor via
rektorsbrev. Minst tre rektorsbrev per år (augusti, december och juni) anser vi är önskvärt.
• Föräldraföreningen tipsar även skolledningen tips på vilken typ av information som föräldrar
efterfrågar vid föräldramöten, inför läsårsstart, utflykter etc.

Vad gör föräldraföreningen?
•
•
•
•

Skapar gemenskap och trivsel för
både barn och föräldrar.
Verkar för en bra dialog mellan
föräldrar och skolan.
Medverkar vid möten med
skolledningen fyra gånger per år.
Anordnar föreläsningar, bilfria
veckor m. m.

Vill du vara med och bidra?
Swish:
Plusgiro:

123 336 74 97
65 66 52-5

Avgiften är 150 kr per familj och läsår.
Ange din mejladress vid betalning.

Följ eller kontakta oss:
hvfforening.se
fb.me/villastansforaldraforening
villastansforaldraforening@gmail.com

Villastans föräldraförening verkar för en trygg och trivsam miljö i och utanför skolan – tack för att du bidrar!

