Verksamhetsberättelse för läsåret 2008 – 2009
Föräldraföreningen vid Hässelby Villastads skola
Resultat av aktiviteter / föreningsarbete i urval
• Föräldravandringar: Inga föräldravandringar har organiserats av föräldraföreningen. Vi har
hänvisat föräldrar till Nattvandrarna i Hässelby. Nettan som representerar nattvandrarna deltog
i ett föräldraråd på hösten och ett på våren.
• Elevaktiviteter: Uppmuntran och stöd i form av bio biljetter till skolans alla trafikpoliser. Stöd
till skolbalen i årskurs 9, samt stöd till inköp av mtrl till fritiden på högstadiet 5.000 kr. Stöd
till elev aktivitet åk 9 samt lågstadiets aktiviteter med 20.000 kr.
• Mellanstadiets skolgård: Aktivt deltagande vid ny utformning av mellanstadiets skolgård.
Föreningen kommer att bidra med 10.000 kr till detta projekt.
• Föreläsning: En välbesökt föreläsning om barn och Internet datorspel genomfördes under
januari 2009.
• Föräldraråd: I oktober, november 2008 samt februari och april 2009 hölls ett möte med
skolledningen där alla klassrepresentanter också var inbjudna. Mötet kallas föräldraråd och är
till för att fördjupa dialogen mellan skolledning och klassrepresentanter samt styrelsen.
Mötena har samlat i ca 20 personer från föräldraföreningen. Rektor Inger Grundberg samt
studie rektorerna deltog från skolan. Vid mötet i februari deltog även Staffan från fritiden och
visade upp cafeteria utbudet.
• Första hjälpen kurs med avseende på barn ordnades med två kurstillfällen. 5 föräldrar deltog
och kursen var mycket uppskattad. Deltagarna betalade halva kursavgiften själva och
föreningen sponsrade resten. Kursen planeras även för nästa läsår då vi hoppas på fler
deltagare.
• Stadiegrupper: Låg och mellanstadiegrupperna drog i gång under hösten och har under året
haft ett antal möten. Tyvärr var intresset lågt från högstadieföräldrarna. Där har ingen grupp
arbetat.
Mål, inriktning och arbetssätt
Arbetet i föräldraföreningen bedrivs mot den övergripande målsättningen att stödja hemmens och
skolans strävan att ge våra barn en trygg uppväxtmiljö och en allsidig utveckling uttryckt i:
• Att det skall råda lugn och ro i klassrummen och hela skolan
• Att föräldrar och klassrepresentanter är informerade i aktuella frågor
• Att en stabil och trygg fritidsmiljö bibehålls i Hässelby
• Att stödja och bidra i skolans utveckling
Styrelsen vill verka för ett delegerat arbetssätt vilket innebär att aktivt föreningsarbete inte enbart sker
inom ramen för styrelsen utan även ute i, till föreningen anslutna, aktiva arbetsgrupper.
Utmärkande händelser under året
Ca 350 familjer har varit medlemmar i föräldraföreningen under läsåret vilket är en marginell ökning
jämfört med året innan.
Inom föreningen har vi varit aktiva genom möten och diskussioner med föräldrar och skolledning.
Som utmärkande händelser under året kan nämnas nedanstående faktorer direkt kopplade till skolan
och föreningen:
• Föräldrarådet
• Mellanstadiets skolgård
• Skolans ekonomi
• Styrelsearbete.
Föräldraföreningen har haft med en representant på de flesta matrådsmötena under året.
Styrelsearbete

Styrelsen valdes vid ett årsmöte i maj 2008. Den har bestått av 9 personer under läsåret. Styrelsen har
prioriterat kontinuerlig dialog med skolan och haft 8 ordinarie styrelsemöten. Arbetsgrupperna har haft
låg eller ingen aktivitet då det varit svårt att få ihop föräldrar som kunnat driva de olika frågorna.
Mötesformerna har varit ordinarie styrelsemöten 9.10, 5.11, 8.12, 13.1, 12.3 samt inplanerat 13.5.
I samband med skolstart genomförde styrelsen aktivt informationsarbete genom besök ute på
föräldramöten. Förskoleklasser, första klass prioriterades. Tyvärr missade vi 7-e klassens möten, pga.
bristande framförhållningen. Till samtliga lärare och klasser lämnades ett informationsblad med
inbetalningskort att distribueras till alla elever.
Styrelsen har haft ett eget möte med skolledningen i december. Då diskuterades formerna för
föräldrarådet.

Samverkan och information till medlemmar
Föreningen har fått använda skolans hemsida och där lagt ut protokoll och andra minnesanteckningar,
information om föreningsarbete, styrelsearbete mm. Uppdaterad mailinglista till aktiva/aktuella
klassrepresentanter används för styrelseutskick och inbjudan till föredrag och föräldraråd. Föreningen
har inte fått uppgifter på kontaktpersoner i alla mentorsgrupper på högstadiet. Hur föreningens mtrl
ska publiceras på skolans nya hemsida till hösten 2009 är ännu oklart.
Pågående arbete
Föreningens årsmöte den 20 april 2009. . Skolbalen står också för dörren i juni. Vi i styrelsen
fortsätter att jobba med att få ut information till föräldrar i vår skola.
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