NYHETSBREV 2016-10-20
Föräldraföreningen Hässelby Villastads Skola
Hej!
Välkommen till höstterminens nyhetsbrev! Här sammanfattar vi information så att du
som medlem får reda på vad som är på gång och vilka frågor som är aktuella just nu.
Representanter från styrelsen träffar skolans rektor Guido Pillola och Ingrid Gestblom
(biträdande rektor) 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.
På lördag 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
• Många elever och föräldrar upplevde att skolstarten även denna termin var
väldigt rörig. Föräldraföreningen har haft flera möten med skolans ledning och
framfört förslag till förbättringar. Ett arbete som vi kommer att fortsätta med
under hösten.
• I våras inledde föräldraföreningen en dialog med nattvandrarna i Hässelby
Villastad och diskuterar hur vi kan samarbeta framöver för en tryggare miljö även
utanför skolan.

Barn i trafiken
• I våras anordnade föräldraföreningen i samarbete med skolan två bilfria veckor
som avslutades med en välbesökt cykelverkstad och en uppskattad BMX-show.
Planen är att göra om detta även nästa vår.

Skolgården
• Föräldraföreningen har framfört önskemål om att skolgårdarna ska rustas upp
och anpassas till de elever som vistas där. Nu känns det som om skolgårdarna
inte hängt med i den omorganisation som skett på skolan.
• Skolan har visat positiva resultat två år i rad och får åter möjlighet att ta lån från
staden för investeringar och enligt rektor ska skolan nu satsa på skolgårdarna. Vi
har påmint honom om de fina modellerna från förra Öppet Hus med förslag från
eleverna på bättre skolgårdar.

Nyhet – swish!
Fr ån och med den här
t erminen ka n du swisha
medlemsa vgift en t ill
oss på 123 336 74 97.
Ange di n mejla dr ess
vid bet alning.

Kommande aktivitet
Öppet Hus den
22 ok to ber.
Vä lkommen a tt t rä ffa
oss so m sit t er i
st yrel sen. Vi f inns på
pla ts i högst adiebyggna den mella n
10.00 oc h 12. 00.

Styrelsearbetet
I för äldr a för eningens
st yrel se a rbet a r vi med
fr ågo r fö r bar nens
t rivs el o ch t ry gghet. Vi
ha r ca 3 möt en per
t ermin. Vi so m a rbet a r
i sty relsen dri ver de
pr ojekt /fr ågo r som
ligger i fö reningens
linje och som vi
br inner för . Om du har
en f rå ga eller et t
pr ojekt s om d u vill få
fo kus på så ko m o ch
ber ät ta f ör o ss! Isen på
bol lplanen är ett
pr ojekt s om s ta rt ade ur
et t för äl dra intr esse.

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.
Föreningen vill att den uppskattade kursverksamheten som infördes läsåret 2014/15 ska
återupptas. Vi efterlyser också större framförhållning från fritidshemmen när det gäller planerade
aktiviteter.
• Föräldraföreningen har under 2015 arbetat för att få till stånd ett nytt samarbete mellan
Hässelby Villastads skola och Kulturskolan för att erbjuda mer kulturaktiviteter nära eleverna. Vi
är glada att konstatera att ett sådant samarbete inleddes under vårterminen med sång i skolans
lokaler. Kursverksamheten fortsätter under hösten och föräldraföreningen arbetar för ett större
utbud framöver.
• Föreningen arbetar också för att skolan ska återuppta sin skolkör.

Föreläsningar
• Föräldraföreningen anordnar kontinuerligt föreläsningar för föräldrar och elever i aktuella frågor.
En dialog förs med skolledningen om en gemensam satsning på föreläsningar för barn, lärare
och föräldrar om nätmobbning i slutet av november.

Information till vårdnadshavare
• Föräldraföreningen efterfrågar en förbättrad information från skolan i aktuella frågor via hemsida
och rektorsbrev. Minst tre rektorsbrev per år (augusti, december och juni) anser vi vore önskvärt.

Glömt att betala in medlemsavgiften? Nu kan du swisha!
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!

